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0/ INTRODUCCIÓ  
Vam iniciar el mes de juny amb un nou govern a l’Estat Espanyol. Després d’una certa sorpresa pel canvi 

quasi  inesperat, les entitats han reaccionat de manera immediata per posar el focus en les polítiques que 

cal que el nou govern assumeixi com a prioritat i que van associades a les competències de l’Estat.  

El 12 de maig, deu ciutats de l’Estat Espanyol s’afegien a la convocatòria de protesta que van fer les 

entitats del dret a l’habitatge, i que recorreria la nostra ciutat sota el lema Barcelona no està en venda. 

Una de les principals demandes de la jornada era el canvi en la Llei d’Arrendaments Urbans, que amb la 

seva aplicació ha estat expulsant a les veïnes dels barris de la ciutat, i també per suposat de Ciutat Vella. 

Volem veure aquest canvi de govern com a una oportunitat també per a la Ciutat de Barcelona. El nou 

govern ha d’estar a l’alçada i exercir les seves competències per garantir el dret a l’habitatge, que és una 

de les principals preocupacions (i en ascens) de les veïnes de Barcelona segons el darrer baròmetre 

municipal del juny.  

Així mateix, tot i no tenir gairebé competències en matèria d’habitatge, a Ciutat Vella ens hem esforçat 

per blindar aquest dret, sobre tot tenint en compte a les persones més vulnerables. Això es concreta, per 

exemple, amb mesures com la rehabilitació de pisos per gent gran que viu sola amb inserció laboral al 

Gòtic, del Pla de Barris de Ciutat Vella.  

Desitgem també que s’obrin espais de col·laboració institucional i de govern, també i per suposat amb la 

Generalitat de Catalunya, i que això porti a acords i enteses en polítiques públiques i pel que fa a l’encaix 

territorial. Com a cada plenari, no volem oblidar a preses i presos polítics. Ens alegrem de que estiguin 

més a prop, però desitgem que pugin tornar a casa ben aviat.  

Estem en ple mes de juliol, en plena temporada d’estiu, amb tot el que suposa per a un districte com el de 

Ciutat Vella. Patim les conseqüències de la massificació en forma d’augment del turisme, i aquest 

augment de població flotant suposa problemes associats que hem de gestionar amb esforços extra, com 

ara les noves brigades de neteja que hem posat en marxa als barris del Raval, Gòtic Sud, Sant Pere, Santa 

Caterina i la Ribera, i la Barceloneta, des del maig fins al novembre; la incorporació de al voltant de 60 

agents nous de la Guàrdia Urbana al districte fruit de la nova promoció del cos; o bé el reforç de l’espai 

públic i la seguretat en el marc de l’acord amb el Partit Demòcrata i ERC relatiu a l’estiu 2018 a Ciutat 

Vella.  

Aquest acord s’ha concretat en bona mesura en un reforç de Guàrdia Urbana també vinculat al pla de xoc 

per a l’abordatge de la venda de droga al districte. Agraïm aquesta col·laboració i esperem que ens porti a 

treballar conjuntament, també amb la resta dels grups municipals, cap al mateix objectiu: tenir uns barris 

lliures de venda de droga i especuladors. 

També a l’estiu és evident que l’activitat econòmica relacionada amb el turisme esdevé aclaparadora per 

les persones que viuen a Ciutat Vella durant tot l’any. Per això, és molt important generar mesures per 

promoure la mixticitat d’activitats als barris. Aquesta aposta es concreta, per exemple, amb la 

convocatòria “Impulsem el que fas” d’ajuts per projectes econòmics als barris de Ciutat Vella, 

convocatòria que es desenvolupa en el marc del Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte, que fins 
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al 25 de maig s’han presentat més d’un centenar de petites empreses, cooperatives i entitats de Ciutat 

Vella per reforçar i impulsar projectes que impacten positivament en la diversitat econòmica del districte, 

i que reverteixen en la millora de la comunitat. 

Una altra característica de l’estiu és la celebració de la vida al carrer: els iftars del Ramadan a les places, 

les Festes Majors, o els concerts o cinema a la fresca, són només un petit exemple de la multiplicació 

d’activitats a l’aire lliure. Guanyar espai públic pels veïns i veïnes és doncs, una manera de guanyar dret a 

la ciutat. Per això volem destacar la posada en marxa del projecte pilot de reforma de la plaça de Sant 

Miquel, al barri del Gòtic, especialment mancat d’espai per activitats veïnals i infantils. Hem vist al llarg 

d’aquests últims mesos com la plaça s’omplia de vida a mesura que es buidava d’aparcaments.  

L’arribada de l’estiu apropa també a la nostra ciutat a molta gent des de la frontera sud. Barcelona és una 

ciutat d’acollida, i estem molt orgulloses que el seu Port sigui un port d’empara que rebi l’Open Arms. No 

podem oblidar tampoc el gran esforç tots els serveis de la ciutat fan per rebre les persones que arriben a 

Barcelona, a vegades sense previ avís, com va passar a mitjans del juny. 

Volem acabar aquest informe posant en valor una celebració i a la vergada una reivindicació. Aquest 28 

de juny Les Rambles van ser un altre cop l’escenari de orgull i alliberament, acollint la manifestació 

organitzada per la Federació Comissió Unitària 28 de juny pels drets de les persones LGBTI. Quaranta anys 

després d’aquella primera reivindicació a les mateixes Rambles, volem poder dir, per molts anys més, que 

“hi ha encara molt amor per fer”  

Us desitgem un mot bon estiu. 

1/PARTICIPACIÓ 

1.1/ Consells de Barris 
S’han celebrat els darrers Consells de Barri al mes de Juny, en les següents dates i amb els següents ordres 

del dia: 

 

Casc Antic: 

Comissió de seguiment: 15 maig 

Consell de Barri: 12 juny 

Ordre del dia:  

1.Punt informatiu 

2.Desenvolupament econòmic al barri 

3.Torn obert de paraules 

 

Barri Gòtic: 

Comissió de seguiment: 16 maig 

Consell de Barri: 20 juny 

Ordre del dia:  

1. Punt informatiu. Seguretat 

2. Projectes Pla de Barris 
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3. Torn obert de paraules 

 

Barceloneta: 

Comissió de seguiment: 17 maig 

Consell de Barri: 26 juny 

Ordre del dia:  

1. Punt informatiu 

2.  La gent gran al barri 

3. Torn obert de paraules 

 

Raval: 

Comissió de seguiment: 22 maig 

Consell de Barri: 27 juny 

Ordre del dia:  

1. Punt informatiu 

 2. El soroll al barri 

 3. Torn obert de paraules 

 

1.2/ Consells d’equipaments 
Hem fet tots els consells corresponents al 2017, el que inclou tots els centres cívics, casals de barri i 

centres esportius municipals. Han estat 11 en total amb assistència de gestors, entitats, veïns i veïnes; a 

més de consellers/es de l’oposició. 

A continuació donem compte dels Consells d’equipament dels Centres Cívics, que han tingut lloc al 2017, 

amb un ordre del dia comú:  

1) Aprovació de l’acta anterior, si s’escau 

2) Recull dades 2017 

3) Memòria anual 2017 

4) Línies generals i proposta programa activitats 2018 

5) Precs i preguntes 

 

Consell d’Equipament Centre Cívic Barceloneta 

Data: 6 de juny de 2018 

     En el Consell s’ha destacat que a nivell d’indicadors ha estat el 2017 un any molt semblant a l’anterior i 

que la voluntat del Centre no és aconseguir més o menys tallers, sinó que al Centre es generin activitats 

entre usuaris i entitats. Per aquest 2018, el Centre Cívic proposa la programació de taller trimestrals, 

mantenint el volum dels darrers anys, l’enfortiment de la difusió cultural, ja sigui en dansa com en arts 

visuals. En aquest sentit, el Centre Cívic s’integra en la programació del Cicle Barcelona Districte Cultural 
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de l’ICUB. Els usuaris posen de manifest la importància de l’equipament com nexe al barri i destaquen el 

problema amb la climatització de l’equipament. 

Consell d’Equipament Centre Cívic Drassanes 

Data: 13 de juny de 2018 

  Les dades 2017 mostren una tendència semblant a l’any anterior respecte a tallers i a inscripcions. Es fa 

especial menció al projecte de dones a Can Ricart, al cicle de dones, a Sant Jordi, a la Festa Major i a les 

activitat de Nadal. Es destaca el treball que ha dut a terme el Centre Cívic com a dinamització de la plaça 

Voltes d’en Cirés, previ a les obres que es duran a terme a la tardor. De cares a aquesta temporada, es 

manté l’aposta del teatre, però amb un esforç afegit per aconseguir que surti al carrer. Al mateix temps, 

es remarca que s’està iniciant un treball de cicle mediambiental per desenvolupar l’hort urbà i s’ampliarà 

el Casal Familiar en dos dies, en comptes d’un. Els usuaris demanden un tècnic de so i major neteja als 

dissabtes. 

Consell d’Equipament Centre Cívic Pati Llimona 

Data: 25 de juny de 2018 

       L’activitat durant el 2017 ha tingut una tendència molt positiva i a l’alça tant pel que als tallers com a 

les inscripcions. Respecte a les exposicions s’ha passat des dues convocatòries anuals a una per així poder 

absorbir tota la demanda que hi ha i s’ha obert un espai web per aquells que no tenen espai. L’arxiu 

fotogràfic ha permès durant el 2017 treballar amb la gent gran i la línia oberta durant el 2018 amb 

Enfocats respecte a la interculturalitat tindrà continuïtat. Es fa menció que el Casal Infantil va per 

interessos i no pas per edats. Els usuaris destaquen el paper aglutinador de l’equipament i es comenta 

que les exposicions caldria allargar-les més i potenciar-les amb algun document o llibre. 

Consell d’Equipament Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

Data: 25 de juny de 2018 

        

L’activitat durant el 2017 ha tingut una tendència a la baixa degut, en part, a un final de cicle de tallers i 

també a una compactació del calendari unint la primavera i l’estiu en un sol període. Durant el 2018 ja 

s’ha rectificat i s’ha realitzat amb el calendari habitual amb una renovació de tallers. S’explicita la voluntat 

de l’equipament de treballar transversalment per projectes en qualsevol de les seves àrees: casal infantil, 

franja, entitats de barri... Es destaca que cada cop hi ha més fidelització de les entitats i més lloguers. Les 

entitats usuàries expliquen la seva vinculació amb el Centre Cívic i destaquen que és un referent en 

l’àmbit visual i una porta oberta per les entitats. 

Casal de barri Folch i Torres 

Data: 13 de juny de 2018 

        

Es destaca que la voluntat del Casal de barri és anar teixint complicitats amb totes les entitats del territori 

i anar-se inserint en les pròpies activitats del barri. De les activitats de territori, se n’han fet 308 amb més 

de 3.300 assistents. També s’expliquen les obres que es duran a terme durant el 2018 en què s’habilitarà 
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la porta d’entrada del carrer Reina Amàlia i es dividirà la sala d’actes en tres sales diferents amb 

possibilitat d’ajuntar-ne dues quan es requereixi. Els usuaris presents demanen que el Casal de barri 

s’anomeni “Raval” i també que es pugui obrir els dissabtes. Finalment, demanen la possibilitat de fer ús 

del terrat adjacent a l’edifici i amb ús del Casal de Gent gran. 

Camp de Futbol Parc de la Catalana 

Data: 6 de juny de 2018 

 

Ordre del dia:  

1) Aprovació de l’acta anterior, si s’escau. 

2) Informe de Gestió del Director 

3) Tancament definitiu del compte de resultats 2017 

4) Programació d'activitats per la temporada 2018-2019 

5) Altres temes d’interès 

S’explica que les obres del Camp de futbol finalment no es podran dur a terme durant l’estiu del 2018 i es 

retardaran per més endavant a acordar entre totes les parts. Es fa balanç del funcionament del camp 

durant aquest any on destaca que s’ha treballat molt internament per equilibrar la gestió el camp i ara es 

pot treballar tenint present els objectius marcats: millora de les instal·lacions, millora administrativa de 

gestió i treball per aconseguir equips femenins. Es presenta el pla anual d’ocupació del camp i es 

considera que la millora més important ara seria la col·locació de tanca d’accés en el perímetre del 

terreny de joc per evitar que la gent entri al camp. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/guia-del-districte/equipaments-

temeshttps://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/guia-del-districte/equipaments-temes 

1.3/ Procés Participatiu La Via Laietana per al veïnat. 
El passat 12 de juny es va realitzar la comissió de seguiment del procés participatiu per a la transformació 

de la Via Laietana, on es va exposar la situació actual del carrer, propostes de reforma i com es vol 

realitzar el procés participatiu. També es va presentar el procés als consells de barri del Gòtic, del Casc 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/guia-del-districte/equipaments-temeshttps:/ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/guia-del-districte/equipaments-temes
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/guia-del-districte/equipaments-temeshttps:/ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/guia-del-districte/equipaments-temes
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Antic i de la Barceloneta. Arrel de les aportacions veïnals, es va acordar modificar el calendari del procés 

participatiu i començar-lo després de l'estiu. També s'ha ampliat el nombre d'entitats representades a la 

comissió de seguiment, incorporant Barcelona Camina, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, 

l'A.VV. de la Barceloneta i l'A.VV. l'Òstia. 

Així mateix, atenent als dubtes expressats per veïns i comerciants i a la possible coincidència de les obres 

amb la temporada comercial del Nadal, inclourem la reforma de la plaça d’Antonio Maura en el procés 

participatiu per tal de poder tractar la remodelació de la Via en tota la seva extensió. 

El nou calendari del procés queda de la següent manera:  

● Carretó informatiu, amb enquesta de diagnosi i dinàmica participativa 

Dimarts 18 de Setembre. Escoles Cervantes i Salle Comtal. 

Dimecres 19 de Setembre. Casal Gent Gran Pati Llimona. 

Dijous 20 de Setembre. Pou de la Figuera i Casal de joves Palau Alòs. 

Divendres 21 de Setembre. Mercat de La Barceloneta. 

Dissabte 22 de Setembre. Dia sense cotxes. 

Dimarts 25 de Setembre. Mercat de Santa Caterina. 

Dimecres 26 de Setembre. Ca la Dona i Casal de joves autogestionat de Ciutat Vella. 

 

● Sessió informativa 

Dijous 27 de Setembre (data per confirmar). Sessió informativa oberta al veïnat.  

 

● Diagnosi 

Dimecres 3 d’Octubre. 2 recorreguts "Percepcions de seguretat i mobilitats diverses". 

Dissabte 6 d’Octubre. 2 recorreguts "Espais amics i autonomia". 

 

● Propostes 

Dijous 18 d’Octubre. Taller "La mobilitat. Suport a la vida quotidiana". 

Dijous 8 de Novembre. Taller "Els Usos. Viure l'espai públic". 

Dijous 15 de Novembre. Taller per a infants "La ciutat de les nenes i dels nens" 

 

● Retorn 

Desembre 2018. Data a confirmar 

 

2/DRETS SOCIALS  

2.1/ Habitatge 

2.1.1. Actuacions en desnonaments 

Durant l’any 2017 (entre gener i juny) s’han obert 1379 expedients de desnonaments anunciats a la ciutat 

de Barcelona, dels quals 179 corresponen a Ciutat Vella.  
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Per barris, el Raval concentra el major nombre de llançaments del Districte (120), seguit de Sant Pere, 

Santa Caterina i La Ribera (25), la Barceloneta (19) i finalment el Gòtic (15). 

 

Ciutat Vella és el tercer Districte en nombre de llançaments, precedit per Nou Barris (272) i Sants-

Montjuïc (228). En la següent taula es pot veure la divisió per districtes: 

 

Aquesta és la tendència de l’any 2018. 

 

Durant aquest 2018 s’han tractat tos els casos oberts durant l’any i que han arribat al servei SIPHO des del 

l’Oficina d’Habitatge, ja sigui derivades de les consultes del taulell o les entrevistes, a través de serveis 

socials o de la ciutadania organitzada que ha usat canals diversos per posar-s’hi en contacte, i ha seguit 

treballant amb aquells casos no resolts definitivament d’anys anteriors. Així doncs s’han treballat 398 

desnonaments (els 179 d’enguany més 219 provinents de 2016 i de 2017). Aquest n’és el resum: 
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El total de persones que representen els desnonaments treballats durant el 2018 és de 481, 169 de les 

quals són menors.  

 

Durant aquest 2018 s’han aconseguit 119 solucions definitives front als desnonaments que 

majoritàriament (89 casos) les han aportades els mateixos afectats. El fet  d’aconseguir posposar els 

desnonaments és clau perquè les famílies es puguin  reorganitzar i puguin trobar solucions sense haver de 

passar pel desnonament. En aquests casos sempre són acompanyats pels serveis municipals, que els 

atenen si així ho requereixen. En el següent quadre desglossem com s’han tancat els casos de 

desnonament. 

 

  

2.1.2. Modificacions del Pla General Metropolità vinculades a l’habitatge 

Modificació de PGM per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de 

Barcelona.  

L’objectiu d’aquesta modificació es la creació de nous habitatges de protecció pública de manera general 

en tots els barris de la ciutat. Per això es disposa que en les actuacions edificatòries plurifamiliars de nova 

construcció i de gran rehabilitació amb un sostre urbanístic d’habitatge superior als 600m2, es destini el 

30% a habitatge de protecció oficial en règim general de venda o de lloguer. 

Es preveuen excepcions per als casos d’edificis amb graus de protecció A, B o C del catàleg; i reducció al 

20% de l’obligació o ajornament de dos anys en els casos de transmissions entre l’1 de gener i el 30 de 

juny de 2016; i entre el 1 de juliol i l’executivitat de l’acord respectivament. 
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També es preveu la possibilitat de promocions unitàries discontínues dins el mateix barri, on s’acumuli en 

una de les finques el còmput global d’HPO, mitjançant planejament derivat que justifiqui l’interès públic. 

Més informació: 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=B1600 

 

Modificació de PGM a Can Seixanta, al barri del Raval. 

Aquesta modificació proposa l’ajust del planejament vigent a les parcel·les del carrer Riereta 18-22 on 

s’ubica la Casa Fàbrica adquirida per l’Ajuntament per a la seva protecció i concreció dels seus usos. 

També s’incorpora al pla la finca municipal de Sant Pacià 9, i d’altres espais de les places de Folch i Torras i 

de Joan Amades ja incorporats a l’espai públic per ajustar-ne les qualificacions actuals a zona verda. 

La conservació per la protecció com a Casa Fàbrica de l’edifici de Can Seixanta, obliga a desafectar una 

part de l’interior d’illa actualment destinat a Parcs i Jardins de nova creació –clau 6b- permetent que el 

conjunt de la casa fàbrica es destini a equipament del tipus cultural administratiu i habitatge de protecció 

oficial. 

La modificació, ordena 4.827 m2 de sostre total, dels quals quasi 3.000m2 es destinen a equipament 

públic cultural-administratiu ubicats a la finca de Can Seixanta i en part de la de Sant Pacià 9; i uns 

2.000m2 a habitatge de protecció oficial dins la clau 12bHP repartits entre les dues finques esmentades.  

Més informació: 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=B1583  

Modificació de PGM per a la declaració de l’àrea de tanteig i retracte de la ciutat de Barcelona i 

definició dels terminis d’edificació 

Es tracta d’utilitzar mecanismes d’intervenció legals per a ampliar el patrimoni públic de sòl i habitatge 

per ajudar a fer efectiu el dret dels ciutadans a l’accés a un habitatge digne i adequat. D’aquesta manera 

s’incrementa el patrimoni municipal de sòl i habitatge, s’impulsa el compliment dels objectius del pla 

d’habitatge 2016-2025, es formen reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable i es facilita la 

conservació i rehabilitació d’edificis especialment dels situats en àmbits on es donen condicions de 

vulnerabilitat econòmica i social evitant també l’expulsió d’ocupants. 

Per això es promou la declaració de tanteig i retracte en tota la ciutat, per a finques que es trobin en 

determinades situacions : edificis sencers que admeten l’ús urbanístic d’habitatge de tipologia 

plurifamiliar, els terrenys sense edificar o amb edificacions ruïnoses o totalment desocupades, i els 

habitatges buits sotmesos a l’impost. 

Pel que fa als terminis per emprendre l’edificació, es modulen en 2 o 3 anys en funció de la situació de les 

parcel·les, procedint a la seva inclusió en el registre de solars en el cas d’incompliment. 

Més informació aquí: 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=B1601  

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=B1600
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=B1583
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=B1601
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2.1.5. Pla Dintres  

El total de les finques tractades pel Pla Dintres han estat 148: 60 es troben tancats, 13 han estat 

adquirides i 75 es troben actives. Aquestes finques es considera que no complien amb les condicions 

d’habitabilitat exigides per la normativa. En aquesta número no s’inclouen unes 39 finques que han estat 

descartades per considerar que no s’han d’incorporar al Pla Dintres 

El percentatge per barri, aproximadament és: El Raval, 51%; El Barri Gòtic, 16%; Sant Pere, Santa Caterina 

i la Ribera, 22%; La Barceloneta, 11%. 

Actualment es troben actives un total de 75 finques sobre les que s’actuen, s’han emès 25 ordres 

d’execució, s’han signat 32 convenis, hi ha 25 projectes presentats, 24 obres es troben en execució i 15 

seran execucions subsidiàries, de les quals 4 són forçades i 11 pactades 

En relació al total històric de 148 finques sobre les que s’ha actuat, s’han emès 45 ordres d’execució, s’han 

signat 61 convenis i 18 execucions subsidiàries. 

En relació a les execucions subsidiàries, actualment es troben en execució subsidiària les obres de 

rehabilitació de la finca situada al carrer Robador 45 i al carrer Riereta 17, es tracten de finques senceres i 

es troben en un nivell avançat d’execució. 

 Entre les futures actuacions subsidiàries a iniciar properament es troben, entre d’altres, Riereta 13 

(ajustant el projecte a requeriments patrimonials) i altres 5 finques. 

 S’ha incrementat les inspeccions a finques i s’han remès diferents requeriments sol·licitant inici de certes 

obres durant el mes de setembre de 2018. 

2.1.6. Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 

Per a donar resposta a la proposició aprovada en el Consell plenari de març de 2018 presentem les 

darreres dades d’ajuts a la rehabilitació al districte de Ciutat Vella. En tant que la convocatòria d’enguany 

es va publicar el juny de 2018, es presenten les dades d’anys anteriors.  

Destaquem però les novetats que presenta la convocatòria d’aquest any:  

● Inclou una nova convocatòria d'ajuts per rehabilitar l'interior dels habitatges, i no només, com fins 

al moment, els elements comuns dels edificis.  

● Introdueix mesures amb l’objectiu de protegir les persones llogateres. Així, per primera vegada, 

les subvencions per als pisos de lloguer estaran condicionades a que el preu de l'habitatge es 

cenyeixi a l'índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya, impulsat 

conjuntament per l'Ajuntament de Barcelona. 

● Una altra novetat d'enguany és la creació d'un programa específic per a les finques que, per la 

seva complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries. Aquests 

immobles s'han identificat gràcies a un treball de diagnosi que s'ha plasmat en un plànol de 

vulnerabilitat residencial de la ciutat. Amb aquestes finques s'està realitzant una feina 

d'acompanyament que barreja foment de la rehabilitació i intervenció sociocomunitària. 
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Així mateix, es mantenen altres mesures de convocatòries anteriors com l'obligació de mantenir les 

mateixes condicions econòmiques abans i després de la rehabilitació o la pròrroga dels contractes fins a 

un mínim de cinc anys.  

Respecte la convocatòria de 2017, el nombre d’expedients tramitat per barris i segons les diferents 

categories és el següent:  

 

El nombre d’habitatges que van rebre ajut arriba fins a un total de 1.505.  

HABITATGES RAVAL GÒTIC BARCELONETA 
CASC 
ANTIC 

CIUTAT VELLA 

01 Cohesió social 1 8 - - 3 

02 Ascensor 34 45 11 - 90 

03 Obres comuns 140 72 34 120 366 

04 Obres estructurals 104 59 39 32 234 

05 Interior habitatge 7 
 

12 - 19 

2E Ascensor amb eficiència 
energètica 

52 52 12 38 154 

3E Obres comuns amb eficiència 
energètica 

157 172 1 58 388 

4E Obres estructurals amb eficiència 
energètica 

155 42 20 34 251 

TOTAL 650 444 129 282 1505 

 

 

El volum de la subvenció atorgada és d’un total de 3.526.114,28 €, el que suposa un 11,2% del total de la 

ciutat de Barcelona, distribuïda entre barris i categories de subvenció de la següent manera:  
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Comparativament amb anys anteriors, ha crescut molt notablement l’esforç dedicat a rehabilitació al 

districte.  

 AUGMENT 2015-2017 

DISTRICTE EXPEDIENTS HABITATGES PRESSUPOST SUBVENCIÓ 

Ciutat Vella 59,78% 58,76% 48,16% 30,02% 

Barcelona 109,68% 81,11% 55,76% 14,34% 
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2.1.7. Obres en els habitatges municipals  

Actualment Foment de Ciutat està impulsant els següents treballs en edificis municipals: 

 Estació Transformadora Sant Ramon 1. Obres en execució. Durant l’execució de les obres ha 

aparegut un clavegueró que no constava en la documentació, i que ha impedit continuar les obres 

subterrànies perquè és tanca el trajecte de la connexió prevista inicialment. S’ha hagut de buscar 

una ruta alternativa que ja s'està executant. Això retardarà la finalització de l'obra, que estarà 

enllestida a finals de setembre 

 Arc de Sant Pau 16. Obres en execució, avançant a bon ritme. 

 Robador 43. Obres en execució. 

 Robador 25-37. Obres en licitació. 

 Robador 33. Projecte bàsic  

 

2.1.8 Guia del llogater/a en perill: 

Es tracta d’una publicació que recull informacions pràctiques per a la detecció de l'assetjament 

immobiliari.  

L’ha elaborat la Comissió d’habitatge de la Barceloneta davant la greu situació que es viu a la ciutat i de 

manera especial a la Barceloneta, a causa de la dificultat de garantir l’accés i el manteniment de 

l’habitatge. Es va presentar el dissabte 9 de juny a les 11 h del matí a la plaça del Mercat amb un vermut-

xerrada per presentar-la. 

En el darrers anys, la Barceloneta ha vist com el preu dels lloguers augmentaven de forma descontrolada i 

això obligava molts veïns a marxar del barri. Aquesta situació ha estat motivada per l’atractiu que ha 

tingut pels especuladors l’alta rendibilitat dels pisos anomenats quarts de casa. 
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Davant d’aquesta realitat, la Comissió va decidir elaborar aquesta guia perquè fos una eina per ajudar a 

garantir el dret a l’habitatge, a partir de la premissa que conèixer els drets és el primer pas per a poder 

defensar-los. 

La Guia està organitzada en forma de consells per als llogaters i respon a tota classe de dubtes legals 

sobre els seus drets, així com altres orientacions pràctiques per al veïnat que es trobi en situació de risc 

de pèrdua de l’habitatge. 

La Comissió d’habitatge de la Barceloneta es va crear a l’octubre de 2012 en el marc de la Taula de Bon 

Veïnatge del Pla Comunitari. Entre els seus objectius té el de fer front al problema de l’habitatge al barri i 

obtenir i difondre’n informacions relatives a la temàtica. 

 
 

2.2/ Joves: Kn60 Lab  
Kn60 Lab és un procés que fomenta la participació del jovent de 15 a 21 anys per tal de recull la seva visió 

i inquietuds i sembrar la llavor del futur equipament juvenil de Can Seixanta. A través de la col·locació de 

dos mòdols temporals el futur equipament de Can Seixanta salta al cor de la Rambla del Raval durant uns 

mesos per donar veu al jovent del barri. Amb un intens treball en xarxa amb agents educatius i entitats 

del barri Kn60Lab s’ha configurat com a una escola de participació amb espais d’estada i activitats 

proposades pels propis joves que han pogut entrar i sortir, aportar o només mirar, escoltar i ser 

escoltades. Un espai pensat per ser apropiat pels propis joves, empoderar-se’n però de manera lliure i 

espontània, sense forçar les situacions ni carregant-les de responsabilitats. Durant els darrers 5 mesos 

s’han realitzat tallers d’autoconstrucció de mobiliari d’exterior amb els propis joves, fomentant 

dinàmiques de ball coral, tallers fotogràfics impartit pels joves per als joves, sessions de diàleg i debat, 

campionats d’esports i jocs varis, sessions musicals, mostres d’art, etc. Mitjançant aquestes activitats i les 

eines amb les que l’equip educatiu ha treballat s’ha recollit els interessos del jovent, identificant les 

qüestions que fan barrera entre les joves i l’espai públic (raons de gènere, de diversitat cultural, 

funcionals, de religió, d’identitat sexual, etc) i experimentar l’autogestió de projectes.  
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Tot això està servint per assentar les 

bases del futur equipament juvenil de 

Can Seixanta, tant a nivell de 

continguts com de continent, però 

alhora també es crea un imaginari 

positiu del Raval sobre aquest 

equipament públic, és a dir, que els 

veïns i veïnes coneguin l’espai i el 

procés de bastiment del mateix i 

fomentar la participació del teixit del 

barri en el mateix. 

Kn60a lab s’està desenvolupat en la 

seva primera fase intensiva de febrer a 

juliol de 2018 i s’està avaluant la seva 

continuïtat més enllà de l’estiu. 

2.5/ Educació 

Procés de preinscripció escolar 

Entre el 13 i el 24 d’abril va tenir lloc la preinscripció escolar per al segon cicle d’educació infantil, primària 

i secundària obligatòria. El calendari de tot el procés amb la publicació de la relació definitiva d’alumnat 

admès finalitzava el 12 de juny. Posteriorment hi havia un període de reclamació per a les famílies en 

desacord amb l’assignació d’ofici i fins al 27 de juny, el període de matrícula. 

Com a novetat en aquest procés es poden destacar: 

- Es redueix el calendari de tot el procés gairebé un mes en relació a anys anteriors, d’acord amb la 

demanda de diferents sectors de la comunitat educativa i per facilitar que un major nombre de 

famílies nouvingudes o en situacions de canvi de domicili puguin participar en el procés de 

preinscripció de manera ordinària.  

- Les preinscripcions es poden realitzar de manera telemàtica o presencialment als centres 

educatius o a la Oficina d’Escolarització de Ciutat Vella, que va comptar amb personal extra per 

fer suport a les famílies que ho necessitaven. 

Prèviament al procés de preinscripció, el Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb les AMPA i AFA del 

districte, va organitzar tres sessions “Entre famílies. ja has triat escola?” al Casc Antic i Gòtic, a la 

Barceloneta i al Raval. Es tracta d’una trobada en la que famílies que ja estan a l’escola intercanvien la 

seva experiència amb famílies que han d’iniciar la seva escolarització en un centre del districte. En 

aquesta edició hi van participar més de 60 famílies. 

Aquest any, el Consorci d’Educació va fer una campanya informativa amb guies per a les famílies en 

diversos idiomes, vídeos tutorials sobre l’escolarització i el procés de preinscripció i sessions informatives. 

A Ciutat Vella es van organitzar dues sessions, amb una assistència d’unes 100 famílies aproximadament: 

- Sessió per a famílies de P3 , el 19 febrer de 2018 

- Sessions per a famílies de 1r d’ESO, el 21 febrer de 2018 
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Les dues sessions van comptar amb els suport del Districte de Ciutat vella que va gestionar la presència de 

traductors en àrab, urdú, bengalí i tagalo per a fer suport a les famílies que ho van necessitar i el servei 

d’acollida per a infants. 

Nou Pla d’Educació 

En el Consell Escolar de Ciutat Vella del 22 de febrer es van presentar els principals resultats de l’avaluació 

multidimensional del Pla d’Educació de Ciutat Vella 2013-2018, que va elaborar el Grup de Recerca de 

Globalització, Educació i Polítiques Socials de la UAB. El resultats d’aquesta avaluació planteja el principals 

reptes que ha d’abordar el futur Pla d’Educació del Districte que haurà de tenir en compte: 

- Importància mirada i acció multidimensional de l’èxit educatiu. 

- Intervencions que interpel·len diferents nivells de l’administració. 

- Pla Educatiu com a oportunitat per concretar les propostes que es deriven de l’avaluació. 

A partir del mes de juny, comencem a treballar amb la Fundació Ferrer i Guàrdia en l’elaboració del nou 

Pla d’Educació, amb l’objectiu de tenir definit el nou Pla al desembre d’aquest any. El Pla d’Educació del 

Districte va més enllà de l’àmbit escolar i haurà de contemplar els diferents agents que intervenen en 

l’educació, des d’una perspectiva comunitària. El procés de definició del nou pla comptarà, tal i com s’ha 

fet en l’avaluació, amb la participació dels agents claus en la definició de les estratègies i les accions a 

desenvolupar durant els propers anys.  

Premi Barcelona innovació educativa atorgat al projecte Prometeus 

El passat 14 de maig va tenir lloc la primera entrega dels ‘Premis Barcelona Innovació Educativa’ creats 

per l’Ajuntament de Barcelona per reconèixer aquelles iniciatives innovadores en el desenvolupament de 

la ‘ciutat educadora’ que comportin una millora de la pràctica educativa i que contribueixin a promoure 

les oportunitats educatives i la inclusió social que entitats i centres educatius porten a terme a la ciutat. 

El projecte Prometeus al barri del Raval ha estat reconegut Premi Barcelona Innovació Educativa. El premi 

ha estat atorgat pel treball a un projecte de base comunitària que busca transformar la tendència del 

barri del Raval per tal de que el màxim d’alumnes tinguin l’oportunitat d’accedir i cursar amb èxit uns 

estudis universitaris. 

El projecte es va iniciar el curs 2016-

2017 i s’ha anat observant una 

tendència gradual dels joves del 

Raval cursant estudis universitaris 

mitjançant aquest projecte. 

El projecte Prometeus ha estat 

impulsat per l’Associació Educativa 

Integral del Raval i El Periódico El 

Raval, juntament amb els dos 

instituts públics: el Milà i Fontanals i 

el Miquel Tarradell. 

La taula de seguiment del projecte 

està constituïda, a més de les 

entitats impulsores, pel Districte de 
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Ciutat Vella, pel Consorci d’Educació de Barcelona i per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

Juntament als membres de la Taula de seguiment, cal també comptar amb la participació de les 

universitats implicades UPF, UB, UAB i UPC. 

2.6/ Memòria 

Sant Domènech del Call- Salomó ben Adret 

Fa alguns mesos que diverses entitats jueves de Barcelona i de Catalunya van sol·licitar formalment el 

canvi de nom del carrer Sant Domènec del Call, i van proposar una alternativa consensuada per totes ells: 

Salomó ben Adret. Les entitats són: Comunidad israelita de Barcelona, Comunitat Jueva ATID de 

Catalunya, Jabad Lubavitch Barcelona, Comunitat Jueva Bet Shalom de Barcelona, Associació de Relacions 

Culturals Catalunya Israel – ARCCI, B’nai B’rith Barcelona, Fundació Baruch Spinoza, Lliga Internacional 

contra el Racisme i l’Antisemitisme – LICRA i Plataforma Cultural Mozaika. Donat aquest consens i la 

gènesi del nom, el Plenari d’aquest mes de juliol es pronunciarà sobre el canvi de nom. Sant Domènec del 

Call és un nom documentat ben bé des del segle XIV, tot i que no hi ha cap document oficial que pugui 

acreditar la data exacta.  

 

El nom de Sant Domènec es va posar per 

commemorar que el 5 d’agost de 1391, dia 

de Sant Domènech, es va dur a terme el 

primer progrom contra els habitants del 

Call barceloní, que es reproduí els dies 6 i 

7. Durant aquells dies es van assassinar uns 

300 barcelonins jueus. El nom del carrer, 

doncs, homenatja la matança i va 

esdevenir també un recordatori per als qui 

s’atrevissin a professar una religió que no 

fos l’oficial. Certament, l’explicació 

tradicional de la motivació del nom del 

carrer fa referència a la proximitat del 

convent de Santa Caterina, que va ser el 

primer de l’orde dels frares predicadors dominics establert a Barcelona, i que va disposar d’algunes 

possessions a tocar del Call. 

En aquest article de El Periódico, “La calle más infame de Barcelona” s’explica la història d’aquests fets: 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20161221/la-calle-mas-infame-de-barcelona-5704916 

 

El novembre de 2017, com comentàvem, 9 entitats jueves sol·licitaven formalment el canvi de nom a 

l’Alcaldessa de la Ciutat, proposant-ne un d’alternatiu:  Salomó ben Adret, que va néixer en el mateix Call 

de Barcelona el 1235 i va ser rabí de la Sinagoga Major de la ciutat durant dècades. Va ser mestre de la llei 

jueva i un estudiós del dret de prestigi internacional durant l’Edat Mitjana. 

Des del Consistori es valora positivament la proposta de canviar el nom donat que l’actual recorda uns 

fets denunciables i que atemptaren contra els drets humans. 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20161221/la-calle-mas-infame-de-barcelona-5704916
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2.7. Informe de subvencions  
A la darrera comissió consultiva de benestar social es van presentar en detall la informació relativa a la 

convocatòria de subvencions d’enguany. Es pot trobar la informació aquí: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/estrategia-i-accio-de-govern/comissions-

consultives   

Com a grans titulars, destacarem la comparativa entre el 2017 i 2018. Veiem que per aquest any ha pujat 

tant el pressupost disponible com el destinat a subvencions:  

 

Per àmbits temàtics:  

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/estrategia-i-accio-de-govern/comissions-consultives
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/estrategia-i-accio-de-govern/comissions-consultives
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● La publicació de la resolució definitiva de les subvencions 2018 està prevista entre el 9 i el 15 de 

juliol. Sortirà publicada en aquest enllaç:  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 

 

● La publicació de la resolució provisional es pot trobar a: 

http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/resolucio_provisional_10.pdf 

 

 A continuació presentem les dades distribuïdes per barris de la despesa conjunta no només de 

subvencions sinó també de convenis i dotació d’infraestructures per actes a la via pública: 

 

3/PROMOCIÓ ECONÒMICA  

3.1/ Pla de desenvolupament Econòmic  

3.1.1. Punt de Defensa dels Drets Laborals 

En marxa des d’octubre de 2017, el servei ha consolidat el seu funcionament. S’han incorporat les 

propostes de millora recollides en la prova pilot i les atencions han anat clarament en augment. 

● A nivell de funcionament: 

- 2 advocades laboralistes presten el servei 

- El Consell Assessor, format per les xarxes laborals de cada barri, els sindicats CCOO i UGT, el 

Districte i Barcelona Activa es reuneix trimestralment. La darrera reunió va tenir lloc durant el 

mes de juny. 

- El Punt compta actualment amb telèfon i correu electrònic propi del servei, el que ha suposat més 

agilitat en la gestió de les cites. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/resolucio_provisional_10.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/resolucio_provisional_10.pdf


 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 22 de 51 

 

- Les persones poden accedir amb cita prèvia o accedint directament al Punt els dies de porta 

oberta: 

o  Dimarts de 9:00 a 18:00 hores. 

o  Dijous de 10:00 a 19:00 hores. 

- Les sessions grupals que funcionen millor són aquelles que es fan a demanda. 

- Durant el mes de juny, ha tingut lloc la darrera sortida al carrer per difondre el servei per la 

Barceloneta i el Port Olímpic. Aquesta sortida ha comptat amb la presència de la Regidora i el 

Conseller tècnic del 

Districtes, representants 

de CCOO i UGT i personal 

de Barcelona Activa. 

- S’ha començat a 

recollir la informació de 

manera exhaustiva, el 

que ens permetrà tenir 

una fotografia de què 

està passant a nivell de 

condicions laborals i 

vulneracions de drets 

(tenint en compte l’abast 

limitat del servei). 

 

 

 

Pel que fa a les dades quantitatives del servei, de gener a maig 2018: 

- S’han atès 243 persones, de les quals el 59,25 % han estat dones. 

- S’ha registrat 263 atencions, de les quals 147 han sigut primera entrevista individual, 12 han estat 

entrevistes de seguiment, i 104 persones han participat en 10 sessions grupals. 

Si anem a l’anàlisi de les persones assessorades, les dades corresponents a abril-maig 2018, són: 

- Via d’entrada: la cita prèvia suposa el 60% de les atencions, mentre que el 40% restant acudeix al 

servei sense cita 

- Via de coneixement del servei: el 53% de les persones són derivades d’entitats, seguits pel 25% 

que s’apropen pel boca-orella 

- Tipus de consulta: la majoria de persones fan la consulta sobre drets laborals en general, seguit de 

dubtes de condicions de contracte, acomiadament i consultes de quantitats. 

- Resultat de la intervenció: prop d’un 60% de les atencions acaben en resolució de dubtes i prop 

d’un 20% en derivació a altres serveis. 

- Sectors: el sector de treball majoritari és l’hostaleria i restauració, 22%, seguit del comerç, 12%, i 

de la neteja d’edificis i locals, 9%. 

- Situació laboral: prop d’un 65% de les persones treballen per compte aliè i un 30% ho fa amb 

contracte indefinit. Un 35% de les persones ateses tenen contracte temporal i un 4% treballa 

sense contracte. 

- Rang salarial: més del 70% de les persones ateses no arriben als 18.000€ anuals. 

- Residència: Ciutat Vella (34%), Sants- Montjuïc (15,38%) i Sant Martí, (9,81%) 
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- Lloc de treball: majoritàriament a Ciutat Vella (21%) i Eixample (16%) 

- Edat: els rangs d’edat estan molt equilibrats, tret del més jove, 16-24 anys, que només representa 

un 5,49% del total de persones. 

- Estudis: Un 34% de les persones ateses tenen estudis secundaris, seguit de batxillerat amb un 

19,74%. Les persones sense estudis representen un 9,89%. 

- Nacionalitat: la majoria de persones que venen al punt, prop d’un 60%, tenen nacionalitat 

espanyola, seguit de diferents països d’Amèrica Llatina, 17%. 

- En quant a la difusió, s’han dissenyat els nous díptics del Punt, amb la informació actualitzada.  

3.1.2. Banc de Recursos 

En termes generals, i a mode de simplificació, el Banc de Recursos de Ciutat Vella facilita la 

mancomunació de materials i recursos, tant públics com de les diferents entitats del territori, els quals es 

poden ubicar físicament en el propi Banc o estar a disposició de la resta d’entitats en el local de l’entitat 

propietària del recurs. 

Amb la fase d’execució del Banc de Recursos que s’ha iniciat al 

maig del 2018, els objectius són els següents: 

Acompanyament a la implementació del pla de 

viabilitat: 

o Mancomunació de recursos gratuïta per 

entitats 

o Facturació de serveis complementaris de 

transport i muntatge a privats i Districte 

o Experienciació laboral de joves del Districte 

 

L’objectiu principal és la sostenibilitat econòmica del projecte 

per al 2019. En un horitzó de futur, es treballa amb la 

possibilitat de convergir amb el projecte de gestió 

d’infraestructures a la via pública que s’està impulsant des del 

Pla de Barris. 

 

Durant aquest mes de juny, el Districte ha començat a 

contractar serveis de transport i muntatge de cadires, taules, i 

carpes per a petits esdeveniments d’entitats a la via pública. 

 

És important ressaltar que les entitats poden disposar 

gratuïtament dels recursos del banc de recursos sempre i quan 

vagin a buscar-los però que també poden contractar el servei 

de transport i muntatge de petites infraestructures (carpes, 

cadires i taules) mitjançant pagament. Algunes entitats ja ho 

han fet. 
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3.1.3. Convocatòria de subvencions “Impulsem el que fas 2018” 

Estem en ple procés de revisió de les sol·licituds que hem rebut en relació a la convocatòria de 

subvencions “Impulsem el que fas 2018”, de Barcelona Activa. De les 452 sol·licituds rebudes pel conjunt 

del programa, aproximadament 75 corresponen a Ciutat Vella. 

La resolució provisional no serà fins després de 

l’estiu. 

Recordem que l’objectiu de la convocatòria és 

“Activar l’economia dels barris donant suport a 

aquells projectes que fomenten l’activitat 

socioeconòmica arrelada als territoris”, amb les 6 

modalitats següents: 

1. Emprenedoria i empresa de proximitat 

2. Economies comunitàries i innovació social 

3. Foment de l’ocupació de qualitat al territori 

4. Innovació social digital als territoris 

5. Turisme responsable (NOVETAT) 

6.  Instal·lació d’activitat econòmica a plantes baixes buides (NOVETAT) 

 

El crèdit inicial és de 1’6 milions d’euros, essent la subvenció de fins al 80% del pressupost del projecte, 

per a les modalitats de la 1 a la 5 amb un màxim de 50.000€ d’import subvencionat i de la modalitat 6 fins 

a un màxim de 10.000€.  

3.1.4. Programa “Comerç a punt” 

Durant el mes de juny es va tancar el període de sol·licituds per participar en la segona edició del 

programa i ja s’han seleccionat els 20 comerços que rebran l’assessorament en aquell àmbit que el propi 

comerç identifiqui. Les sessions d’assessorament individualitzat in situ a l’establiment, de 12 hores de 

durada, tindran lloc fins al mes de novembre. S’han seleccionat 6 comerços del Casc Antic, 9 del Gòtic, 4 

del Raval i 1 de la Barceloneta. 
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Aquí la notícia completa sobre la primera edició del programa: https://www.ara.cat/societat/No-tirarem-

tovallola-venem-

espelmes_0_2043995592.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara 

 

3.1.5. Curs de monitores i monitors de lleure 

Entre els mesos d’abril i juny s’ha realitzat aquesta acció formativa, dissenyada i executada en 

col·laboració amb Proa a la Mar. D’acord amb les necessitats del territori i les possibilitats d’inserció 

laboral, s’han format 14 persones en monitor/monitora d’activitats de lleure infantil i juvenil. 

L’avaluació favorable de les dues etapes del curs dóna accés a l’obtenció del carnet i el diploma de 

monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de 

Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

El curs ha tingut lloc al Centre Cívic del barri, impartit per l’Escola Lliure El Sol, del Raval.  

3.1.6. Servei d’atenció a l’activitat econòmica 

Hem iniciat les sessions de treball per la definició d’aquest servei territorialitzat per a empreses, persones 

emprenedores, comerços, entitats i veïnat del Districte. 

Entre els mesos de juny i octubre, treball de disseny del servei en col·laboració amb associacions de 

comerços i entitats de l’àmbit sociolaboral del conjunt del Districte. 

Entre altres, els serveis que s’englobaran són: suport i acompanyament a l’activitat econòmica; 

assessoraments i activitats formatives; informació territorialitzada sobre recursos de promoció 

econòmica; impuls del treball en xarxa i accions comunitàries, etc. 

La voluntat és la de poder posar en marxa el servei a principis de l’any 2019.  

3.1.7. Brigades d d’ocupació de manteniment 2018  

Per aquest any 2018 estem treballant amb dos Programes de Treball i formació i de Treball als barris 

destinats a promoure la contractació laboral de persones aturades que tindrien gran dificultats per trobar 

feina al mercat obert. En el primer que té un àmbit transversal de tot el districte es compta amb un equip 

de sis persones (un facilitador, un oficial de 1a i 5 ajudants d’oficial); i en el segon lligat al territori amb un 

facilitador i dos equips de cinc persones, un al Raval Sud i l’altre al Casc Antic. 

La durada és de sis mesos dels quals un es destina a formació, i les tasques que es venen desenvolupant 

son bàsicament treballs de pintura, neteja de locals i patis interiors, i petites obres de paleteria en 

equipaments municipals. 

Ja s’estan preparant les sol·licituds per a poder comptar amb aquests programes també de cara a l’any 

vinent. 

 

 

https://www.ara.cat/societat/No-tirarem-tovallola-venem-espelmes_0_2043995592.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.ara.cat/societat/No-tirarem-tovallola-venem-espelmes_0_2043995592.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.ara.cat/societat/No-tirarem-tovallola-venem-espelmes_0_2043995592.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
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3.2/ Baixos de Protecció Oficial  
L’ 1 de juny es va acabar l termini de presentacions de sol·licituds.  

 

S’han presentat 35 

ofertes vàlides i 1 amb 

defectes en procés 

d’esmena.  

 

Actualment s’està duent 

a terme el procés de 

valoració tècnica i 

econòmica, i de 

qualificació de les 

propostes per part de la 

Mesa de contractació.  

 

19 de les 36 propostes 

són de persones o entitats del Districte de Ciutat Vella 

 

En funció de la forma jurídica, 21 són persones autònomes, 5 (+1 en constitució9 són associacions, 3 

fundacions, 2 (+1 en constitució) són cooperatives, 1 societat civil privada i 2 societats limitades.  

En funció dels àmbits prioritaris del PDE de Ciutat Vella: 

 Treball de cures i serveis a les persones: 3 

 Intervencions comunitàries: 11 

 Comerç local de proximitat: 5 

 Consum responsable: - 

 Projectes culturals: 11 

 Petita producció urbana: 3 

 Economia circular: 1 

 Coneixement i innovació: 2 

 

En data 13 de juny, es fa pública la llista de les ofertes presentades vàlidament, al Perfil de Contractant. 

En aquesta mateixa data, es fa arribar la llista d’ofertes vàlides i el document que recull les dades 

estadístiques al Servei de Comunicació del Districte de Ciutat Vella. 

S’envien els projectes a Barcelona Activa per tal que l’equip corrector pugui realitzar les valoracions. Es 

preveu que puguin estar llestes pel dia 16 de juliol, data a partir de la qual es podrien començar a obrir els 

sobres número 3 i acabar el procés de valoració i adjudicació, que es preveu per després de l’estiu. 
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4/ ESPAI PÚBLIC  

4.1/ Obres en curs actualment 
Pel que fa a les obres, s’han finalitzat les obres de l’edifici d’habitatges de la plaça de la Gardunya, les de 

millora i reordenació de la càrrega i descàrrega de la Plaça Reial, la RSU d’Antic de Sant Joan amb la 

col·locació de bústies, i també d’altres com la renovació asfaltat del carrer Fontanella i el pas de vorera 

del carrer del Parc. 

Segueixen en curs per finalitzar en breu les obres de Sotstinent Navarro, punt verd de la plaça Folch i 

Torres, el solar del carrer Balboa, i l’enderroc de les finques de Lancaster 22 i 24. Endesa està fent les 

gestions i treballs necessaris per a la millora i soterrament de la Estació Transformadora a la Plaça i carrer 

Arc de St Agustí, on Endesa que té previst finalitzar a finals d’any. 

També es segueix treballant en la rehabilitació de l’edifici d’habitatges -8- de l’Arc de Sant Pau 16 prevista 

per al setembre, i les obres de l’escola bressol a Aurora 24 i de la mitgera de l'aqüeducte de la plaça 8 de 

març, previstes per al novembre. 

Pel que fa a l’edifici d’habitatges de la Pl Gardunya, s’han acabat les obres i es troba en reprès les obres 

una vegada evacuada sentencia contrària al pas reclamat en l’interdicte interposat. 

S’està redactant el projecte de remodelació de la Ronda Sant Antoni, per poder actuar en el tram alliberat 

pel mercat de Sant Antoni quan es desmunti l’estructura provisional. 

4.2/ Brigades de neteja  
Mitjançant plans d’ocupació (programes destinats a promoure la contractació laboral de persones 

aturades que tindrien gran dificultats per trobar feina al mercat obert) s’ha dotat d’un reforç de 4 

brigades de neteja composades cadascuna d’una persona amb rol d’oficial i 3 ajudants, amb una durada 

de 6 mesos -concretament de maig a novembre del 2018, per tal de cobrir el període de major intensitat.  

Els objectius són: 

1. Reforç de la neteja viària del Districte 

2. Reforç de la recollida d’elements abandonats a la Via Pública 

3. Manteniment de les condicions higièniques dels parcs infantils 

4. Mantenir els elements vegetals en bon estat de neteja 

5. Reforç del control i neteja dels punts crítics del Districte 

 

L’àmbit d’actuació on es desenvoluparan les tasques serà el següent: 

- Raval Nord (de dilluns a divendres de 8h a 15h) 

- Raval Sud i Gòtic Sud (de dilluns a divendres de 8h a 15h) 

- Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (de dilluns a divendres de 8h a 15h) 

- Barceloneta (de dilluns a divendres de 8h a 15h) 

 

Com a funcions principals tindran:  
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1. Retirada de bosses i endreça de voluminosos abandonats fora del contenidor de deposició de 

residus: 

-Punts de Brossa Neta 

-Punts de recollida pneumàtica 

-Buidat de papereres, si les detecten plenes, i reposició de bossa 

 

2. Elements vegetals neteja de la brutícia que s’acumula al voltant dels elements vegetals: 

-Escocells 

-Jardineres 

-Parterres 

 

3. Jocs infantils: repàs de la neteja de les àrees de jocs infantils: 

-Interior dels elements del Jocs Infantils 

-Escombrada del paviment tou de l’àrea compresa dins del tancament 

-Repàs de les àrees de sauló 

 

4.3/ Plaça Terenci Moix 
En aquest apartat donem resposta a la proposició aprovada en el Consell plenari de març de 2018 relativa 

a plantejar actuacions a l’entorn de la plaça Terenci Moix que incloguin millora de la neteja, mesures per a 

reduir els sorolls produïts per l’ús inadequat de la pista de bàsquet i d’altres elements del mobiliari urbà, 

així com especificar la previsió d’una zona de jocs infantils a la plaça, informar de les característiques i 

calendari d’execució del futur equipament en l’edifici del passatge de Sant Bernat i dels canvis de 

mobilitat previstos a la zona.  

 Neteja:  

o Es va instal·lar una cabina auto rentable permanent (WC) el 19 de maig de 2017 per a 

millorar la neteja de la zona 

o S’han realitzar diverses actuacions de desratització a la plaça 

 Soroll:  

o Es va modificar l’horari de part de l’enllumenat de la plaça –corresponent a la pista de 

bàsquet- per minimitzar el joc de pilota nocturn. A l’hivern s’apaga a les 22h.  

o Guàrdia urbana de proximitat ha actuat en relació a les apostes que es succeeixen a la 

plaça de nit en ocasions. 

o S’ha activat el servei de veïnatge per fer diagnòstic i valorar altres intervencions a la plaça. 

o Per a minimitzar el soroll també s’està valorant: 

 Canvis en els materials de l’equipament de les cistelles de bàsquet  

 Canviar la ubicació de part del mobiliari per allunyar-lo dels habitatges i/o 

eliminar-lo, segons l’ús real d’aquests elements.  

 Mobilitat: 

o A hores d’ara no es preveuen canvis de mobilitat a la zona. En tot cas a mesura que 

s’implementi el Pla de mobilitat de Ciutat Vella 2018-2023 presentat a aquest mateix 

plenari, i finalitzi la reforma de la Ronda Sant Antoni, si es valorés introduir alguna 
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modificació s’abordaria sempre amb la participació de veïnat i comerciants de la zona, tal 

i com estableix el Pla.  

o Reparació de senyals de trànsit i de bus realitzada i/o prevista.  

o Intensificació de l’actuació de la policia de proximitat per tal de resoldre la problemàtica 

amb els taxis que aparquen al passatge de Sant Bernat.  

 Espai públic: 

o S’està valorant la reposició de algunes pilones que prèviament estaven col·locades a 

Joaquim Costa, Passatge de Sant Bernat i la rampa de Valldonzella. En estudi a la taula de 

mobilitat.  

o Previsió de recol·locació en breu dels testos del Passatge de Sant Bernat que han sofert 

desplaçament en els darrers temps.  

o Reposició de papereres demanada des de juny i en espera d’instal·lació.  

 Si bé no hi ha previsió d’instal·lar jocs infantils en aquesta plaça en aquest mandat, si que és 

important assenyalar que en el conjunt del districte en aquest període s’han impulsat (o està 

previst fer-ho):  

o Els equipaments de 3 parcs infantils (Jardí del Doctor Fleming, Horts de Sant Pau, ludoteca 

del parc de la Ciutadella) 

o Remodelació completa de 2 més (plaça del Llagut i plaça Folch i Torres -incloent jocs 

inclusius per a infants amb diversitat funcional) 

o Instal·lació de 2 parcs nous (Moll de la Fusta i Rambla del Raval) 

o Renovació/ ampliació de 5 nous parcs infantils vinculats amb processos participatius 

(Jardins de Voltes d’en Cirés, Hilari Salvadó, Jardins Antònia Vilàs, Plaça Salvador Seguí i 

plaça Sant Miquel 

 El destí de l’edifici del passatge de Sant Bernat és un equipament municipal que tindrà una escola 

de música.  

o Actualment s’està revisant el projecte per tal de poder licitar l’enderrocament, que serà 

parcial perquè per raons de protecció patrimonial s’ha de conservar la façana.  

o Es preveu licitar tornant de vacances aquest enderroc per poder començar a executar 

l’obra el novembre de 2018.  

o Paral·lelament es va publicar el concurs del projecte de nova construcció: d’acord amb el 

calendari administratiu, es preveu que el projecte executiu del nou equipament estigui 

lliurat el desembre de 2019, el que permetria poder iniciar els tràmits d’aprovació 

administrativa i licitar l’obra el 2020.  

4.4/ Indicadors de seguretat  
Aquest informe resumeix els principals indicadors de seguretat del que portem d’any 2018. Per fer-ho, 

s’han tingut en compte els indicadors interns i les informacions facilitades i recollides a les diferents 

Taules de Seguretat i Prevenció. Les dades estan actualitzades a maig de 2018. 

Es pretén recollir un resum de dades policials del conjunt de l’activitat des d’inici del 2018, així com de les 

problemàtiques més rellevants al districte de Ciutat Vella.   

Abans d’iniciar l’anàlisi, cal exposar que els fets excepcionals de l’any 2017 (atemptat i manifestacions 

associades al procés) han produït un biaix important en l’activitat policial, tant a Guàrdia Urbana com al 

Cos de Mossos d’Esquadra,  que afecta els seus serveis, encara fins a dia d’avui. En aquest sentit, la major 
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part dels indicadors van restar condicionats per l’atemptat terrorista del 17 d’agost a Les Rambles que 

han provocat un desviament de recursos policials, especialment per part de CME, per tal de prevenir 

altres atemptats. Aquest fet ha provocat una sobrecàrrega d’esforços per part de GUB, que s’ha hagut de 

multiplicar per donar resposta a les diferents problemàtiques existents al territori, especialment les 

relacionades amb la convivència i la seguretat ciutadana. 

Al conjunt del Districte, la demanda (trucades a 092 i 112) durant el 2018 s’incrementa un 2 % , mentre 

que a la ciutat aquest increment és d’un 1%. En números absoluts representa una demanda al districte de 

12.107, respecte a 11.919 del mateix període del 2017. Es consolida, per tant, una major pressió de 

demanda ciutadana del servei de policia. Les demandes més habituals estan relacionades amb les 

molèsties. 

Tot i així, la demanda específicament relacionada amb molèsties per  soroll a Ciutat Vella disminueix 

lleugerament (un 0,7 %). 

Els incidents a la Ciutat (serveis que fa la GUB, ja sigui d’ofici o via 092/112) s’han incrementat un 3% 

durant el 2018, i a Ciutat Vella un 1%. El total és de 24.514 incidents, una dada que multiplica per 2 la de 

la demanda, fet que indica la proactivitat policial de les patrulles a via pública: els serveis propis que duu a 

terme la GUB al Districte doblen a la demanda ciutadana, cosa que evidencia el valor de la tasca 

d’investigació, anàlisi i prevenció de les necessitats. 

Aquesta realitat de més demanda de servei per part de la ciutadania i de l’activitat constant de les 

patrulles davant els fets que troben a via pública, evidencia la necessitat  de més recursos policials i limita 

la capacitat de planificar activitat de caràcter més preventiu. Com ja hem vingut explicant a diferents 

trobades, aquesta tendència ens farà ser més reactius llevat que s’incrementin els recursos. Com a 

mostra, els “incidents”, allò que demanda la ciutadania o es troba la patrulla a via pública pugen un 4% en 

aquest període (20.037), mentre que els “Serveis” planificats, baixen un 11% (4.477). 

L’activitat relacionada amb les infraccions en matèria de convivència i civisme han  augmentat. Per 

exemple, s’han doblat les denúncies de consum de begudes alcohòliques, mentre que la demanda ha 

baixat un 9% (senyal que l’increment d’activitat s’està reflectint en una menor necessitat de trucar al 

092/112 per aquestes situacions molestes). La demanda ciutadana d’actuació sobre la venda ambulant ha 

baixat un 50% a Ciutat Vella. Pel que fa a les llaunes comissades, en aquest període de n’han intervingut  

gairebé 52.000. 

 Pel que fa a la seguretat ciutadana, els fets coneguts per la policia a la Ciutat (que es denuncien o que es 

coneixen d’ofici) Augmenten un 19’5 % en aquest període. A Ciutat Vella han augmentat un 25% i les 

detencions i investigacions han augmentat un 7’3%, fruit de la major activitat policial. Tot i aquests 

esforços, no és suficient com per compensar l’augment de fets. Els furts representen el 75% del total 

d’aquests fets coneguts.  

En aquest sentit s’estan explorant, d’acord amb Fiscalia, altres vies per tal de donar un nou impuls al 

processament de les persones que acumulen furts, posant en marxa la intervenció per Delicte continuat. 

Això implica: 

o   Creació de la “Comissió de treball per l’aplicació del Delicte Continuat als Furts”. 

o   Determinació setmanal dels furtes més actius, en col·laboració amb la Unitat d’Investigació 

GUB. 
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o   Seguiment dels relacionats per part del GDU de Ciutat Vella, acumulant intervencions per 

delicte lleu de furt per import superior a 400€. 

o   Diligències d’investigació de la UI per delicte menys greu, en aplicació de l’art. 74 de CP (delicte 

continuat), als delinqüents que acumulant furts lleus en una setmana superin els 400.  

5/ PLA DE BARRIS RAVAL SUD – GÒTIC SUD 
El Pla de Barris Raval sud i Gòtic Sud continua desplegant les prop de 60 accions del pla agrupades en les 

de Drets Socials, Educació, Activitat Econòmica i Ecologia Urbana. Algunes de les principals novetats són la 

licitació de les obres dels nous Jardins Voltes d’en Cirés que manté la seva previsió d’inici d’obres a 

l’octubre d’aquest any. Continuen, previ a les obres, les activitats “Fes teu aquest jardí” organitzades per 

les entitats de l’entorn de la plaça coordinades pel Centre Cívic Drassanes. 

Es continua treballant el programa de canvi de finestres que veurà la llum el segon semestre d’aquest any 

per ajudar a aquelles famílies propietàries o llogateres que desitgin fer aquesta millora de façana per 

reduir el soroll a l’àmbit domèstic.  

Respecte el programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat actualment ja s’han realitzat el 

100% dels informes de valoració de la fase prèvia dels dos barris (Raval Sud i Gòtic Sud) del Districte de 

Ciutat Vella (45 informes). Els informes de valoració que han estat positius (finques que complien amb els 

requisits de la convocatòria 2018) en el barri de Raval Sud són 21 de les 26 finques analitzades i del barri 

de Gòtic Sud en són 14 de les 18 finques analitzades. En total són 35 informes positius, dels quals s’ha 

aconseguit ja l’acord per realitzar el projecte de rehabilitació de 16 finques i 8 de les mateixes ja han 

assolit el compromís de realitzar l’obra.  

La rehabilitació dels 3 pisos del barri Gòtic feta per entitats d’inserció socio-laboral del Raval finalitzarà 

aquest estiu amb la entrada a viure de les persones grans que estaran en règim de lloguer social derivades 

de la Llar la Mercè del Gòtic i de serveis socials.  

Continua el servei de dinamització socio-econòmica per a col·lectius d’origen pakistanès i bengalí fent 

especial èmfasi en el co-disseny amb ells de les formacions que vulguin rebre, el foment de 

l’associacionisme a eixos i entitats comercials i la seva participació en la vida comunitària. 

Es continua amb les dinamitzacions lúdic-infantils-familiars “la caseta del barri” a diferents espais com la 

plaça Salvador Seguí o els Horts de Sant Pau. 

La Prova Pilot de la Plaça Sant Miquel que reubica les circulacions i aparcaments de vehicles ha permès 

testejar i corregir dinàmiques rodades per tal de provar com funcionarà la plaça un cop remodelada. 

S’han donat dinamitzacions de l’espai per part d’entitats i equipaments del barri i s’ha proporcionat un 

servei de cadires, taules i para-sols per incorporar dinàmiques de vida quotidiana a l’espai. 

 Es continua avançant en la redacció de l’avantprojecte de futur equipament de Can60 vinculat a joves i 

memòria, que conviurà amb habitatge social. S’informarà a veïnat de l’edifici sobre l’avantprojecte i 

realitzaran activitats relacionades durant la festa major com la presentació del llibre de les cases fàbriques 

o activitats juvenils al carrer amb els joves de kn60lab. Aquest projecte de foment de participació de 

jovent no vinculat a entitats situat als mòdols d’equipament temporal al centre de la Rambla continua 
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sent atractor d’activitats i zona d’estada de joves del barri. S’han instal·lat miralls als contenidors per tal 

testejar els usos de ball per part d’adolescents i famílies a la via pública. 

S’ha iniciat al juny el desplegament del servei juvenil Aquí T’escoltem al CIAJ amb 1 psicòloga que fa 

atenció directa: dm i dc de 16h a 20h i un educador social: de dll a dj de 16h a 20h.  

S’ha finalitzat el primer any de les figures professionals complementàries als centres educatius 

(educadors/es socials i tècniques d’intervenció social) amb molt bona valoració per part dels centres i els 

serveis relacionats. 

S’ha adjudicat el concurs per la dinamització socio-esportiva de Pista Negra i s’està iniciant el 

desplegament de la línia de treball específic de gènere a totes les pistes esportives públiques del barri del 

Raval. 

Durant el consell de barri s’ha presentat els trets característics del projecte que se li presentarà al port per 

dotar de confort i usos lúdic-esportius de caire familiar a la balconada del Moll de la fusta. Aquest 

projecte, entès com a una primera fase de la Por(a) veïnal serà explicat al proper consell administració del 

Port i a entitats i agents veïnals del barri. 

6/ PLA DE XOC EN RELACIÓ A LA VENDA DE 

DROGUES I ALTRES ACTUACIONS 

RELACIONADES  
El pla de xoc per abordar la problemàtica de les drogues creat el 2017 continua desplegant-se i 

consolidant-se.  

La principal novetat a ressaltar és l’aprovació al Consell plenari de Barcelona de 25 de maig de 2018 d’una 

proposició que preveu un reforç addicional a les actuacions que ja s’estaven desplegant. Aquest reforç es 

va aprovar amb l’acord del Partit Demòcrata i ERC. Preveu una major dedicació de recursos durant el 

període d’estiu no només en l’abordatge de la venda de drogues al Raval sinó també en quant a l’espai 

públic, la convivència, el descans veïnal i la seguretat a altres barris de Ciutat Vella, així com al Parc de la 

Ciutadella. Incorpora reforços en horari de tarda i de nit a diferents espais del districte, incloent les 

Rambles, així com inspeccions i presència nocturna per minorar l’impacte de l’oci nocturn. També preveu 

la millora de la comunicació i la coordinació, tant interna com amb la resta d’administracions competents, 

destacant especialment el treball coordinat amb Fiscalia, Jutjats i .  

Més en concret, destaquem les següents qüestions:  

 Salut:  

o S’ha ampliat l’horari de l’espai de reducció de danys del CAS Baluard les 24 hores del dia 

durant el període juliol-octubre de 2018.  

 Seguretat: 

o L'operatiu del Pla de xoc ha suposat un augment dels recursos uniformats i ha permès 

intensificar el treball policial a la zona. S’ha equilibrat la pressió policial amb les 
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necessitats dels processos d'investigació de cada cas i, per tant, s'ha elaborat un pla 

d'acció que contempla el treball policial uniformat i el d'investigació com dues eines que 

treballen en paral·lel, però ben coordinades, de manera que els primers no obstrueixen 

les tasques d’investigació actives. 

o El treball policial s'ha desenvolupat en tres vessants: 

 Detecció: la informació aportada per veïns i per les patrulles uniformades a peu 

de carrer ha permès tenir una diagnosi actualitzada de forma regular de l'estat de 

la problemàtica i dels punts que afecta (pisos, carrers i zones). Cada dia 

s’actualitza aquesta informació a través de les diferents fonts disponibles, tant 

d’aplicatius informàtics policials, com de l'Ajuntament, així com informació que 

aporten veïns, comerciants i tècnics de barri. 

 Investigació: Des de l'equip conjunt de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de 

Ciutat Vella s’investiguen els pisos on s'ha comprovat que s'hi desenvolupa 

activitat delinqüencial relacionada amb el tràfic de drogues. En molts casos, 

aquests pisos/locals estan relacionats entre sí i aquest equip treballa 

desmantellant aquestes xarxes. 

 Intervenció: Des de l'equip conjunt de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de 

Ciutat Vella, l'any 2017 es va entrar a un total de 36 pisos del barri del Raval i es 

va detenir/investigar a 60 persones en el marc d'aquestes investigacions. En el 

que portem d'any 2018 s'ha entrat judicialment a 34 pisos del Raval i s'ha 

detingut/investigat a 46 persones en el marc d'aquestes investigacions. El 2017 es 

van tapiar/recuperar 12 pisos dels 37 que es va entrar per ordre judicial aquesta 

xifra suposa un 33%. Gràcies a un treball més actiu de contacte amb els 

propietaris, en el que portem d'any 2018 dels 34 pisos investigats amb entrada 

judicial 24 s'han tapiat/recuperat, el que suposa un 65%. 

 S’han realitzat 157 decomisos de drogues, 36 detinguts, 3320 identificacions, 328 

denúncies per les ordenances municipals i s'ha detingut/investigat a 109 persones 

(la majoria per requeriments judicials; per furts i per apropiacions indegudes). 

 S’han dut a terme 11 intervencions en què l’activitat de la Guàrdia Urbana ha 

evitat que es sostinguessin ocupacions delictives i ha permès la recuperació / 

tapiat del pis per part de la propietat. 

o Des del mes de març de 2018 s'ha destinat quasi de 5.000 hores de servei de patrullatge 

uniformat a la zona. Aquest reforç s'ha efectuat els set dies de la setmana en diferents 

torns. Els equips uniformats fan un treball de pressió sobre la zona identificant aquelles 

persones que accedeixen o surten dels immobles on hi ha venta/consum de substàncies i 

denunciant activitats molestes o que generen inseguretat al barri. També s'han efectuat 

nombroses detencions per delictes sovint relacionats amb l'activitat delinqüencial 

d'aquests pisos (furts, apropiacions indegudes, robatoris amb violència, etc.) 

o Resum de l’activitat relacionada amb Pla de xoc de drogues al Districte a data d’avui: 
 

TOTAL 2018 TOTAL 2017-2018 

RESUM Domicilis Detinguts Domicilis Detinguts 

RAVAL 34 46 70 94 
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 Espai públic:  

o Ampliació neteja i  manteniment intensiu a una nova zona  (5a) (triangle Riera Alta, 

Erasme Janer, Cera i Ronda St Antoni). En marxa una auditoria sobre l’estat del 

manteniment a aquesta zona.  

o Respecte anys anteriors es compta amb 4 equips de reforç al Raval i  2 equips extra de 

recollida i objectes abandonats. 

o Incorporació de les brigades de neteja via plans d’ocupació en el període maig - novembre 

2018 (2 brigades al Raval). Veure apartat 4.2. 

o Preparació de campanya de comunicació sobre 1) com s’han de retirar residus i trastos 

vells, 2) senyalització de lavabos públics  

o Habilitació de l’App bústia ciutadana per indicar trobada de xeringues a l’espai públic 

 Habitatge:  

o A data de 4 de juny, teníem 642 habitatges en seguiment, 304 dels quals amb les dades 

de contacte. 272 contactats i 34 amb voluntat de cedir a la borsa.  

 Comunicació  

o Habilitació d’un espai a la web del Districte per tal de recopilar la informació sobre el pla 

de xoc.  

o Preparació d’eines informatives sobre el pla de xoc i els canals de comunicació de la 

ciutadania amb els serveis  

 Coordinació:  

o Junta Local de Seguretat de Barcelona 13/6: acord d’ampliar els actuals dispositius de ME 

amb hores extraordinàries durant l'estiu.  

o Reunió Ada Colau - Joaquim Torra 18/6: treball en el reforç d’efectius i operatius en 

matèria antiterrorista, contra la venda de drogues al Raval, per reduir els furts al carrer i 

contra la venda ambulant no autoritzada. Acord per reclamar a l’Estat més recursos per 

ampliar la plantilla de Mossos. 

La propera comissió de seguiment del pla de xoc de drogues del Raval es durà a terme a mitjans de juliol, 

en la qual es presentarà un informe actualitzat amb més detalls que posteriorment es penjarà a la web 

del Districte: https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/pla-de-xoc-en-relacio-a-la-

problematica-de-les-drogues-al-raval_664145.  

BARCELONETA 6 8 14 19 

GÒTIC 3 4 4 4 

SANT PERE 0 0 1 1 

TOTAL 43 58 89 118 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/pla-de-xoc-en-relacio-a-la-problematica-de-les-drogues-al-raval_664145
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/pla-de-xoc-en-relacio-a-la-problematica-de-les-drogues-al-raval_664145
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Des de fa mesos els veïns i les veïnes del Districte ens 

expressen el seu malestar pels efectes negatius que 

provoquen algunes associacions cannàbiques en la vida 

quotidiana.  

Des de l’actuació municipal s’ha prioritzat la tasca 

d’inspecció i control, tant administrativa com judicial, amb 

l’objectiu que cessin totes les que no són legals i que les 

legals no fessin activitats no adequades a la seva llicència: 

tolerància zero. Els Serveis Jurídics del Districte de Ciutat 

Vella, en col·laboració amb la Fiscalia han estat treballant 

intensament els protocols per tancar les cannàbiques sense 

llicència. Fruit d’aquest treball conjunt darrerament hem 

pogut veure com alguns terminis de precinte, tancament i 

tapiat s’han reduït considerablement i com s’han aconseguit 

resultats notables: el Districte de Ciutat Vella ha tancat 46 

cannàbiques il·legals durant aquest mandat gràcies a la feina 

conjunta del personal tècnic municipal, els Serveis Jurídics i 

la Guàrdia Urbana. Eren negocis amb ànim de lucre i enfocats a la captació de turistes. 

Les mesures d’inspecció van començar l’any 2015 i estaven destinades a detectar tots els establiments 

que no complissin el model permès per a les activitats cannàbiques, aprovat el maig del 2016: que siguin 

sense ànim de lucre, fruit de l’associacionisme de les persones consumidores de cànnabis i amb garanties 

per a la salut. Per contra, els 46 locals esmentats, que eren il·legals, corresponien a negocis amb beneficis 

procedents en gran mesura de la captació de turistes i que, a més, tenien un impacte sobre la convivència 

i la qualitat de vida del veïnat. 

La tasca del personal tècnic s’amplia a 7 establiments en procés de precintat i 8 casos en seguiment que 

actualment no presenten activitat. En total, 61 establiments sense llicència han estat objecte d’inspecció, 

a més dels 34 locals amb llicència al districte que també s’han sotmès al procediment. 

Les actuacions dutes a terme sobre els locals cannàbics declarats il·legals han conduït o bé al cessament 

voluntari de l’activitat per part dels promotors o, en el cas de no complir-se la petició, al tancament 

mitjançant una ordre judicial. Només en aquest darrer mes de juny s'han tapiat les cannàbiques de: 

c/Unió,  c/ Montserrat, c/Guàrdia, c/Mare de Déu del Pilar,  c/ Estruch i Nou de Sant Francesc.  

A continuació exposem el procediment administratiu necessari pel tancament de cannàbiques, que es va 

explicar amb major detall al darrer Consell de barri del Gòtic: 
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7/ FESTES MAJORS O FESTIVITATS  

Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 

11/05/
2018 

12/05/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

9ª Fira del Vi i 
Gastronomia a Santa 
Caterina 

Els comerciants del barri ofereixen el seu producte en 
format de pinxos i platillos. Els cellers i les bodegues que 
proporcionen el vi, l'ofereixen en format de cata i 
degustació. Al mateix temps els comerciants del barri 
vendran els sus productes en el "comerç al carrer" 

ASSOCIACIÓ VEÏNS I 
COMERCIANTS DEL 
VOLTANT DEL MERCAT 

Av. Francesc Cambó 

13/05/
2018 

13/05/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Mostra de la cultura 
Tailandesa 

Donar a conèixer la cultura tailandesa. EMBAJADA REAL DE 
TAILANDIA 

Pg. Lluís Companys 

18/05/
2018 

19/05/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Sincopaso Festival Festival de dansa popular de Brasil, programat 
conjuntament amb el C.C. Barceloneta, CJ Palau Alòs, CB 
Pou de la Figuera 

CASAL DE BARRI POU DE LA 
FIGUERA 

Pl Pou de la Figuera 

19/05/
2018 

19/0520
18 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Fòrum veïnal sobre 
turisme 

2on Fòrum veïnal sobre turisme. Jornades amb diferents 
activitats repartides en diferents espais  

Casc Antic per la Gestió 
comunitària 

Pl Pou de la Figuera i 
Mestres Casals i 
Martorell 

25/05/
2018 

25/05/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Jornada esportiva Jornada esportiva al Pou de la Figuera FUNDACIÓ CIUTADANIA 
MULTICULTURAL 
(Mescladís) 

Pl. Pou de la Figuera 

02/06/
2018 

02/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FESTALLADA 
VERMELL 

Activitat adreçada al públic en general amb l'objectiu de 
dinamitzar la plaça i el comerç del barri 

COL·LECTIU 
D'ESTABLIMENTS D'ALLADA 
VERMELL 

Allada-Vermell 

02/06/
2018 

23/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Escola de sardanes Escola de sardanes al mercat de Santa Caterina ASSOCIACIÓ COLLES 
SARDANISTES LAIETANES 

Pl Joan Capri 

05/06/
2018 

05/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Fem barri, reduïm 
residus, construïm 
economia circular. 

Jornada de carrer per informar sobre la quantitat de 
residus que es generen cada dia al barri i sobre els 
aspectes mediambientals del tipus d´economia i consum. 

ECOCONCERN - INNOVACIÓ 
SOCIAL 

 C. Allada-Vermell 14 

06/06/
2018 

06/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Commemoració de 
la mort de l'imam Ali 

Consisteix en una processó (St Pere Mitjà, Pl. Sant Pere, 
Rec Comtal, Pg. Lluis Companys, Av. Vilanova, Nàpols, Parc 
de l'estació del Nord) 

Centre Islàmic Al-Qaim Itinerari 
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06/06/
2018 

29/08/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Cicle de cinema a la 
plaça 

Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la 
Terrassa del Doble (al costat del Casal de barri Pou de la 
Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la 
sessió es farà al mig de la plaça 
El dimecres 27 de juny es farà a la plaça Mestre Casals i 
Martorell  

GESTIÓ COMUNITÀRIA 
FEDERACIÓ CASC ANTIC 

Pl. Pou de la figuera 

10/06/
2018 

10/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Dinar de fi de curs 
de l´AFA de l´Institut. 

Dinar de fi de curs de l´AFA de l´Institut. AFA PAU CLARIS Pg. Lluís Companys 18 

13/06/
2018 

13/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Cicle de cinema a la 
plaça 

Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la 
Terrassa del Doble (al costat del Casal de barri Pou de la 
Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la 
sessió es farà al mig de la plaça 
El dimecres 27 de juny i el 04 de juliol es farà a la plaça 
Mestres Casals i Martorell  

GESTIÓ COMUNITÀRIA 
FEDERACIÓ CASC ANTIC 

Pl. Pou de la figuera 

14/06/
2018 

17/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA Fira de 
comerciants de Sant 
Pere 

Tradicional Fira de Sant Pere amb la participació enguany 
del mercat  

ASS. ADM. CONC. MERCAT 
SANTA CATERINA 

St. Pere Més Baix + Av. 
Francesc Cambó 

14/06/
2018 

17/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA Fira Born 
Gourmet 

Tres dies en el que la plaça de Pla de Palau es converteix 
en un gran mercat gastronòmic a l’aire lliure on els socis de 
Barcelona Born Gourmet cuinen en directe els seus millors 
plats per gaudir en companyia dels veïns i turistes. 

BARCELONA BORN 
GOURMET 

BARCELONA BORN 
GOURMET 

15/06/
2018 

15/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Poètiques del cos Recital literari dins del festival Qlit, Festival de Literatura 
Queer en llengua catalana.  

ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS 
EN LLENGUA CATALANA 

C. Mestres Casals i 
Martorell 

15/06/
2018 

15/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Festa de final de curs 
La Salle Comtal 

Festa de final de curs  ESCOLA LA SALLE COMTAL C. Amadeu Vives 6 

15/06/
2018 

16/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Festa de final de curs 
Ampa Pere Vila 

Sopar de final de curs  AMPA CEIP PERE VILA Pg. Lluís Companys 18 

15/06/
2018 

15/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Festa de final de 
Curs 

Festa amb els infants, adolescents i famílies. Taller de circ i 
jocs. 

ASSOCIACIÓ L'ESQUITX Pl. Pons i Clerch 4 

15/06/
2018 

15/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Festa de fi de 
Ramadà al Campillo. 

 Id al fitr és una festa de fi del mes de Ramadà. Es fa una 
pregària i una petita xerrada.  

COMUNIDAD CULTURAL 
ISLÁMICA ABU AYUB AL 
ANSARI 

Pg Circumval·lació (pista 
El Campillo) 

16/06/
2018 

16/08/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA Gimcana 
artesana 

Parada artesana i circuït d'activitats als tallers dels artesans 
del barri 

SANT PERE M'ENCANTA Pl de Sant Pere 

16/06/
2018 

16/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA Ribermúsica Per segon any consecutiu, l’Esplanada del Born acull 
aquesta marató musical que al llarg 

ASS. RIBERMÚSICA Pl Comercial 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 3 de 51 

 

de tres hores omplirà La Ribera de ritmes i sons. 

16/06/
2018 

16/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA Concurs de 
sardanes 

Aquest concurs de sardanes organitzat per l’ ACS Laietans, 
aplega colles sardanistes 
d’arreu de Catalunya i Barcelona. 

ASS. COLLES SARDANISTES 
LAIETANES 

Pl Comercial 

17/06/
2018 

17/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Torneig de futbol 
mixt 

Torneig de futbol mixt per fomentar el respecte i tenir un 
moment en que els joves puguin ser els protagonistes de 
l'activitat.  

CASAL DE JOVES PALAU 
ALÒS 

Pg de Circumval·lació, 1 

17/06/
2018 

17/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA Espai Sona Concert de combos i alumnes de cant de l’escola de música 
“ESPAI SONA” 

ESPAI APRENENTATGE 
MUSICAL"SONA" 

Pl Jacint Raventós 

20/06/
2018 

20/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Sopar de final de 
curs 

Sopar de final de curs de l´associació amb la participació 
dels/les alumnes i associats/des d´Eicascantic amb 
animació desprès del sopar. 

ESPAI D'INCLUSIÓ I 
FORMACIÓ CASC ANTIC - 
EICA 

C. Rec 7 

20/06/
2018 

20/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Cicle de cinema a la 
plaça 

Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la 
Terrassa del Doble (al costat del Casal de barri Pou de la 
Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la 
sessió es farà al mig de la plaça 
El dimecres 27 de juny i el 04 de juliol es farà a la plaça 
Mestres Casals i Martorell  

GESTIÓ COMUNITÀRIA 
FEDERACIÓ CASC ANTIC 

Mestres Casals i 
Martorell 

21/06/
2018 

21/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Festa de Final de 
Curs de l'Institut 
Verdaguer 

Festa de Final de Curs al pati de l'Institut Verdaguer INSTITUT VERDAGUER Institut Verdaguer 

21/06/
2018 

21/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA Cercavila 
d'inici de Festa 
Major 

És moment d’anunciar als quatre vents que arriba la Festa 
Major del Barri i que en les pròximes 
dues setmanes el barri estarà ple d’activitats i festes per 
celebrar-ho 

COORDINADORA FESTA 
MAJOR CASC ANTIC 

Itinerari 

21/06/
2018 

21/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA 26ª Mostra 
Internacional de 
Films de Dones 

 26ª Mostra Internacional de Films de Dones COOP. PROMOTORA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS  

Pl Sant Pere 

21/06/
2018 

21/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA Tot Inici Fm Es tracta d´una activitat itinerant per pregonar a tots els 
racons del barri que és festa major. Es preveu organitzar 4 
cercaviles diferents. 

CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL 

Itinerant 

22/06/
2018 

22/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Festa de fi de curs Festa de fi de curs al pati de l´escola AMPA CEIP PARC DE LA 
CIUTADELLA 

Pg. Circumval·lació 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 4 de 51 

 

22/06/
2018 

22/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA Fem Festa Es tracta de fer diversos tallers de reciclatge infantil per tal 
d´elaborar garlandes i altres decoracions per decorar la 
plaça mentre duri la festa major. 

PARRÒQUIA SANT PERE DE 
LES PUEL·LES 

Pl. Sant Pere 

22/06/
2018 

23/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA BARRAKES 
JOVES 

Les barrakes joves són un espai on el jovent del barri pot 
gaudir d´un oci alternatiu encabit dintre de la Festa Major 
del barri. 

CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL 

Pl. Pou de la figuera 

22/06/
2018 

22/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA FESTA 
INFANTIL SOSI 

Festa infantil que començarà amb una interpretació 
musical de Riborquestra a les 18:00h. A les 19:00 h hi 
haurà un espectacle de circ amb xocolatada per a petits i 
grans. 

ASSOCIACIÓ VEÏNS 
REVITALITZACIO DEL CASC 
ANTIC 

C. Mestres Casals i 
Martorell 

22/06/
2018 

22/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA SOPAR I 
TEATRE AL CARRER 

Activitat dirigida a tots els públics que consisteix en tallar 
el carrer de Sant Pere més Alt per fer una obra de teatre. 

CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL 

C. Sant Pere Més Alt 

22/06/
2018 

22/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA RUA 
CARNAVAL DE 
VERANO 

Carnaval d´estiu organitzat per persones de diverses 
Batukades i col·lectius de Barcelona. 

A.C. UNIDOS DE 
BARCELONA 

C. Pou de la Figuera 

23/06/
2018 

23/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA LA PUNTUAL Un espectacle de titelles a càrrec de la Cia Néstor Navarro- 
La Puntual i per a totes les edats. 

TEATRE LA PUNTUAL C. Allada-Vermell 15 

23/06/
2018 

24/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA REVETLLASU Tradicional revetlla a peus de l´Arc de Triomf amb sopar 
popular, foguera de revetlla i concerts. 

CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL 

Pg. Lluís Companys 

24/06/
2018 

24/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA LA RODA Parc lúdic de la Mediterrània i espectacle d´animació 
infantil amb aigua. Es preveu també la participació del Dofí 
del Casc Antic, com element d´aigua 

FUNDACIÓ LA RODA 
D'ACCIONS CULTURALS I 
DEL LLEURE 

Pg. Lluís Companys A 
l´alçada del Carrer 
Buenaventura Muñoz 

25/06/
2018 

25/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA FESTA GENT 
GRAN 

Festa de la gent gran en el marc de la Festa Major. A les 
16:00 h començarà amb activitats de les entitats de gent 
gran. A les 19:00 h havaneres amb el grup Mar Endins i 
preparació de ron cremat. 

ASSOCIACIÓ VEÏNS 
REVITALITZACIO DEL CASC 
ANTIC 

Pl. Sant Agustí Vell 

26/06/
2018 

26/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

 FMCA Fira 
Workshops 

Fira Workshops artesans del Barri Sant Pere. ASSOCIACIÓ SANT PERE 
M'ENCANTA 

Pl. Sant Pere 

26/06/
2018 

26/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA ANIMA´T AMB 
EL DIBUIX 

Sessió de dibuix amb model que es realitzarà amb motiu 
de la Festa Major. 

CERCLE ARTÍSTIC DE SANT 
LLUC 

C. Mestres Casals i 
Martorell 

27/06/
2018 

27/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA CASALS VAN 
DE FESTA 

Acció adreçada a petita infància. Disseny i execució per 
part de persones participants de diverses entitats. 

ASSOCIACIÓ OCI INCLUSIU 
SARÄU 

Av de Francesc Cambó, 
16 
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27/06/
2018 

27/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Cicle de cinema a la 
plaça 

Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la 
Terrassa del Doble (al costat del Casal de barri Pou de la 
Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la 
sessió es farà al mig de la plaça 
El dimecres 27 de juny i el 04 de juliol es farà a la plaça 
Mestres Casals i Martorell  

GESTIÓ COMUNITÀRIA 
FEDERACIÓ CASC ANTIC 

Mestres Casals i 
Martorell 

28/06/
2018 

28/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA CONCURS DE 
PAELLES 

Concurs de paelles en que participaran 5 entitats socials i 
grups organitzats del barri. Un cop finalitzat el concurs, el 
veïns i veïnes que s´hagin apropat, podran fer un tastet i 
sopar de les paelles elaborades. 

FUNDACIÓ MESCLADÍS C. Mestres Casals i 
Martorell 

29/06/
2018 

30/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA FEM BARRI FEM BARRI VEINAT I COMERCIANTS C 
VERDAGUER I CALLÍS 

C. Verdaguer i Callís 

29/06/
2018 

30/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA SEGUICI DE 
SANT PERE 

Tradicional seguici que finalitza amb el sopa de la colla 
gegantera a la Plaça Sant Pere. 

GEGANTS DE LA 
PARROQUIA SANT PERE DE 
LES PUEL-LES 

Pl. Sant Pere 

29/06/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA FESTIVAL DE 
MUSICA 

Festival de musica amb bandes del barri i teatre al carrer. RAI - RECURSOS 
D´ANIMACIÓ 
INTERCULTURAL 

Pl. Pou de la figuera 

30/06/
2018 

30/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA CONCERT A 
LITTLE NOTE 

Concert de música moderna adreçat a tota la població. CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL 

Av de Francesc Cambó, 
16 

30/06/
2018 

30/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA TROBADA DE 
GEGANTS DEL CASC 
ANTIC 

Cercavila de gegants i d´altres figures de cultura popular. ASSOCIACIÓ COLLA 
GEGANTERA CASC ANTIC 

Av. Francesc Cambó 

30/06/
2018 

30/06/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA CORREFOC DE 
FESTA MAJOR 

Correfoc de colles adultes amb motiu de la festa major del 
barri de Sant Pere amb recorregut per diferents carrers del 
barri. 

ASSOCIACIÓ COLLA 
DIABLES DEL CASC ANTIC 
DE BARCELONA 

Pl. Sant Pere 

30/06/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA PAELLA 
POPULAR 

Paella popular des de les 10:00 fins les 18:00. Després hi 
hauran animacions al carrer i actuacions musicals. 

ASSOCIACIÓ VEÏNS 
REVITALITZACIO DEL CASC 
ANTIC 

Pg. Born 

01/07/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA FESTA DELS 
ANIMALS 

Caminada de gent amb gossos i mostra d´entitats 
animalistes tot el dia i diverses activitats dirigides al públic 
en general. 

CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL 

Pg de Lluís Companys, 
13 

01/07/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA TASTET DE 
DANSA 

Tastet de dansa tradicional catalana amb la participació de 
3/4 parts esbarts dirigit a tots els públics. 

CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL 

Pg. Born 

01/07/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA CASTELLERS 
DE BARCELONA 

Castellers de Barcelona a la Plaça Comercial CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL 

Pl. Comercial 
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01/07/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA VERMUTASSU És una activitat de coneixement del Casc Antic a través de 
diferents comerços del barri. Es crea un recorregut amb 
diferents parades on degustar els productes que el comerç 
ofereix. 

CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL 

Plta. Montcada 

01/07/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA BASTONERS 
CASC ANTIC 

Celebren la diada de Xè aniversari acompanyats de les 
colles bastoneres amb qui han forjat més amistat durant 
aquests 10 anys ballant i picant bastons. 

ESBART L'ESPIGA D'OR Av. Francesc Cambó 

01/07/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA TALLER 
INFANTIL DE 
DIABLES 

Taller infantil obert sense recorregut. ASSOCIACIÓ COLLA 
DIABLES DEL CASC ANTIC 
DE BARCELONA 

C. Avellà 

01/07/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA CORREFOC 
INFANTIL DE 
DIABLES 

Correfoc de colles infantils per festa major del barri de 
Sant Pere i la Ribera per diversos carrers. 

ASSOCIACIÓ COLLA 
DIABLES DEL CASC ANTIC 
DE BARCELONA 

Av. Francesc Cambó 

01/07/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA CLOENDA DE 
FESTA MAJOR 

Activitat que anuncia la fi de la festa Major i on conflueixen 
el final de la diada bastonera, del correfoc infantil de 
diables i un espectacular concert a càrrec del grup Balkan 
Paradise Orchestra. 

CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL 

Av. Francesc Cambó 

01/07/
2018 

01/07/2
018 

Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

FMCA 6ª 
BOTIFARRADA 
POPULAR 

Botifarrada i concert popular. Carrer Freixures entre Pl 
Santa Caterina i C. Colomines 

ASSOCIACIÓ VEÏNS I 
COMERCIANTS DEL 
VOLTANT DEL MERCAT 

C. Freixures 

04/07/
2018 

 Sant Pere, Sta. 
Caterina i La Ribera 

Cicle de cinema a la 
plaça 

Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la 
Terrassa del Doble (al costat del Casal de barri Pou de la 
Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la 
sessió es farà al mig de la plaça 
El dimecres 27 de juny i el 04 de juliol es farà a la plaça 
Mestres Casals i Martorell  

GESTIÓ COMUNITÀRIA 
FEDERACIÓ CASC ANTIC 

Mestres Casals i 
Martorell 
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Gòtic 

11/05/
2018 

11/05/2
018 

Gòtic X Festa d'Escoles 
Bastoneres 

Participació de les diferents escoles públiques que han fet activitat 
bastonera. 

INSTITUT PROMOCIÓ 
CULTURA CATALANA 

Av. Catedral 

12/05/
2018 

12/05/2
018 

Gòtic Comerç al carrer Jornades de comerç al carrer. (C. Comtal, Moles, Monstsió, 
Amargós, Estruc, Santa Anna i Magdalenes) Dies: 28 abril, 12 maig, 
9 juny, 7 juliol, 14 juliol, 6 octubre.  

ASSOCIACIÓ VEÏNS I 
COMERCIANTS C 
COMTAL 

C. Comtal, Moles, 
Monstsió, Amargós, 
Estruc, Santa Anna i 
Magdalenes 

25/05/
2018 

27/05/2
018 

Gòtic Festes de Sant Just Festes populars diverses amb cercavila, activitats infantils, concerts 
i actuacions musicals.  

Amics del Barri de Sant 
Just 

Pl. De Sant Just 

26/05/
2018 

26/05/2
018 

Gòtic La Plaça Dibuixa Activitat artística amb la plaça com a protagonista ASS. AMICS I 
COMERCIANTS DE LA PL 
REIAL 

Pl. Reial 

26/05/
2018 

26/05/2
018 

Gòtic Celebració del Patró de 
l'Escola de Sant Felip Neri 

Adreçat a l'alumnat i famílies del centre. Consta d'una CURSA que 
començarà a les 8:00h davant de la Catedral (des del carrer de la 
Palla fins a Via Laietana) i finalitzarà a les 09:30h. També es farà un 
CERCAVILA amb el següent recorregut: Pla de Palau / Bisbe / PL. St. 
Jaume / St. Sever / St. Felip Neri/ Pl. Sant Felip Neri on es 
desenvoluparà les resta e la diada fins les 13:00h 

ESCOLA SANT FELIP 
NERI 

Pl. Sant Felip Neri 

28/05/
2018 

28/05/2
018 

Gòtic Celebració Dia del Joc Es realitzarà una gimcana a la Pl. de la Mercè on participaran les 
escoles de primària del Gòtic.  

LUDOTECA PLACETA 
DEL PI 

Pl. Mercè 

31/05/
2018 

31/05/2
018 

Gòtic Trobada Intergeneracional 
d'Escacs de la Pl. Reial 

L'objectiu és promoure els escacs en els veïns i veïnes de Ciutat 
Vella, Gent Gran, Casals d'Infants, assemblea de joves i escoles. Hi 
haurà xocolatada i diferents activitats relacionades amb els escacs.  

ASSOCIACIÓ AMICS I 
COMERCIANTS PL REIAL 

Pl. Reial 

02/06/
2018 

02/06/2
018 

Gòtic Dinar paella final de curs Paella i festa de final de curs i de celebració de finalització de l'aula 
pilot del projecte "el tercer pedagog" 

AMPA CEIP ÀNGEL 
BAIXERAS 

C. Sots-tinent Navarro 

02/06/
2018 

02/06/2
018 

Gòtic Milonga a cielo abierto Activitat que forma part del festival de tango de Barcelona. ASSOCIACIÓ AMICS I 
COMERCIANTS PL REIAL 

Pl. Reial 

09/06/
2018 

09/06/2
018 

Gòtic XVII Mostra curtmetratges 
Dr. Mabuse 

Combina la selecció dels millors curtmetratges nacionals i 
internacionals amb les presentacions teatralitats de cada un d'ells, 
donant així un caire més artístic a la mostra.  

ASSOCIACIÓ TEATRAL 
LA JARRA AZUL 

Pl. Sant Felip Neri 

09/06/
2018 

09/06/2
018 

Gòtic 25è Aniversari projecte CSS 
Gòtic Aprenem junts 

Projecte grupal d'abast comunitari adreçat a persones adultes, 
usuàries del nostre servei en processos de vulnerabilitat i exclusió 
social.  

CENTRE SERVEIS 
SOCIALS GÒTIC 

Pl de la Mercè  

09/06/
2018 

09/06/2
018 

Gòtic Comerç al carrer Jornades de comerç al carrer. (C. Comtal, Moles, Monstsió, 
Amargós, Estruc, Santa Anna i Magdalenes) Dies: 28 abril, 12 maig, 
9 juny, 7 juliol, 14 juliol, 6 octubre.  

ASSOCIACIÓ VEÏNS I 
COMERCIANTS C 
COMTAL 

C. Comtal, Moles, 
Monstsió, Amargós, 
Estruc, Santa Anna i 
Magdalenes 
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15/06/
2018 

13/07/2
018 

Gòtic Gimcana Els Exploradors de 
Plaça Reial 

Esdeveniment familiar que té como objectius promocionar els 
comerços de la plaça i fomentar la interacció amb els barcelonins. A 
cada sessió de joc els jugadors es divideixen en tres equips: vermell, 
verd i blau. L ´objectiu és conquerir el màxim número de comerços 
a la Plaça Reial. Sessions: 15 i 29 de Juny. Sessions: 6 i 13 de Juliol. 

ASSOCIACIÓ AMICS I 
COMERCIANTS PL REIAL 

Pl. Reial 

20/06/
2018 

20/06/2
018 

Gòtic Artistes en directe a la 
Plaça Reial. 

19 artistes dibuixants en directe durant tres hores al voltant de la 
font de la plaça reial. Dibuixaran una historia que parli sobre la 
situació de les persones refugiades. 

ASSOCIACIÓ AMICS I 
COMERCIANTS PL REIAL 

Pl. Reial 

21/06/
2018 

21/06/2
018 

Gòtic Festa de final de curs 
Drassanes 

Festa de final de curs al pati de l´escola. ESCOLA DRASSANES C/ Nou de Sant Francesc, 
11 

22/06/
2018 

22/06/2
018 

Gòtic Ball per a la gent gran Ball per a la gent gran en la plaça Sant Miquel amb motiu de la 
Revetlla de Sant Joan.  

ASSOCIACIÓ 
COMERCIANTS C 
AVINYÓ 

Pl. Sant Miquel 

22/06/
2018 

22/06/2
018 

Gòtic Festa de fi de curs Festa de fi de curs per a pares i mares, mestres i alumnes i famílies 
de l´escola Sant Felip Neri. 

AMPA COL·LEGI SANT 
FELIP NERI 

Pl. Sant Felip Neri 

23/06/
2018 

24/06/2
018 

Gòtic Revetlla de Sant Joan al 
Gòtic 

Diferents col·lectius que formen part de la Negreta volem recuperar 
aquesta festa per al barri i que serveix com a punt de trobada entre 
els veïns i veïnes. Consistirà en una barbacoa de carbó, activitats i 
música adreçada a tots els públics.  

ASSOCIACIÓ VEÏNS DEL 
BARRI GÒTIC 

Nou de Sant Francesc, 9 

25/06/
2018 

25/06/2
018 

Gòtic Activitat de gimnàstica de 
gent gran 

Activitat de gimnàstica de gent gran CASAL DE GENT GRAN 
PATI LLIMONA 

Pl. Sant Miquel 

28/06/
2018 

28/06/2
018 

Gòtic Sopar a la plaça Sant Just Sopar a la plaça Sant Just ASSOCIACIÓ AMICS DEL 
BARRI DE SANT JUST 

Pl. Sant Just 

30/06/
2018 

30/06/2
018 

Gòtic Festival Llimonades La veterana emissora lliure i no comercial de Barcelona convida els 
nostre veïns del Gòtic a celebrar el festival Llimonades i gaudir de 
l´entrada de l´estiu amb concerts i activitats en viu, retransmeses 
per la ràdio. 

CENTRE CÍVIC PATI 
LLIMONA 

Pl. Sant Miquel 

04/07/
2018 

04/07/2
018 

Gòtic Cinema clàssic a la fresca Projecció de la pel·lícula "Amarcord" de Federico Fellini. CENTRE CÍVIC PATI 
LLIMONA 

Pl. Sant Just 
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Barceloneta 

DATA 
INICI 

DATA FI BARRI ACTIVITAT DESCRIPCIÓ ENTITAT LLOC 

11/05/
2018 

11/05/20
18 

Barceloneta Pintura mural a la paret del 
Centre Cívic Barceloneta 

Pintura mural a la paret del Centre Cívic Barceloneta, adreçat a adolescents 
de la Barceloneta.  

CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA 

 de la Conreria, 1-9 

11/05/
2018 

11/05/20
18 

Barceloneta Recorregut poètic. 
Homenatge a Joan Brossa. 

Recorregut poètic. Homenatge a Joan Brossa. Activitat relacionada amb 
una exposició al Centre Cívic i a la Setmana de la Poesia de Barcelona. Es 
faran lectures de poemes a diferents espais del barri (Davant del C.C. 
Barceloneta, Pl. Brugada, Parc de la Barceloneta, Pompeu Gener, 
Equipament infantil Barceloneta, Pl. Poeta Boscà, Pl. Barceloneta.) 

CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA 

C. Conreria 

12/05/
2018 

12/05/20
18 

Barceloneta  Recerca Càncer de Mama 
#1000raons 

Esdeveniment familiar de recaptació de fons per la recerca del càncer de 
mama.  

ASSOCIACIÓ DE LOCALS 
DEL FRONT MARÍTIM DE 
BARCELONETA 

Parc. Barceloneta 

13/05/
2018 

13/05/20
18 

Barceloneta MILMIRADES 
BARCELONETA. Festival 

Mostra de videocreació curtmetratges - Festival Milmirades Barceloneta.  CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA 

C. Conreria 

13/05/
2018 

13/05/20
18 

Barceloneta 12è SALSALONETA Tallers de ball, coreografies, animacions i música en directe (activitat que 
es va suspendre el darrer 1 d'octubre).  

COMISSIÓ FESTA MAJOR 
DE LA BARCELONETA 

Pl. Poeta Boscà 

19/05/
2018 

21/05/20
18 

Barceloneta Mostra de manualitats 
GAMAR 

Mostra de manualitats GAMAR GAMAR Pg Marítim de la 
Barceloneta (a l'alçada 
Parc de la Barceloneta) 

19/05/
2018 

22/05/20
18 

Barceloneta Coros de la Barceloneta 
2018 

Cercavila pels carrers de La Barceloneta per celebrar la 2ª Pasqua els dies 
19/05 i 22/05. Salutacions a les diferents corals.  

COORDINADORA 
AGRUPACIONS CORALS DE 
LA BARCELONETA 

Itinerari 

22/05/
2018 

22/05/20
18 

Barceloneta Aniversari Biblioteca 
Barceloneta La Fraternitat 

Aniversari biblioteca. Música en viu al carrer: concert de jazz petit format 
en directe.  

BIBLIOTECA LA 
FRATERNITAT 
BARCELONETA 

C. del Comte de Santa 
Clara, 8-12 

25/05/
2018 

25/05/20
18 

Barceloneta Campionat 3x3 Futbol 
Repla 

Activitat esportiva adreçada als infants i adolescents de la Barceloneta 
entre els 9 i els 16 anys. 

CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA 

Pl. Poeta Boscà 

25/05/
2018 

25/05/20
18 

Barceloneta Concert final de curs Concert a càrrec de l´alumnat del projecte de l´orquestra de l´escola per 
celebrar el final de curs de l´activitat. 

ESCOLA MEDITERRÀNIA Pl Hilari Salvadó 

26/05/
2018 

26/05/20
18 

Barceloneta Debat-Vermut Debat-Vermut. Construir República social. AVV l'ÒSTIA Pl Poeta Boscà 

26/05/
2018 

26/05/20
18 

Barceloneta Espai de joc lliure per a 
petita infància 

Instal·lació d'un espai de joc lliure, sensorial i creatiu amb diferents espais 
d'experimentació per a la petita infància de 0 a 6 anys.  

La professional Pl. Hilari Salvadó 

27/05/
2018 

27/05/20
18 

Barceloneta Concert de Gospel Solidari Concert dins de les festes de la Primavera de la Barceloneta. Es farà una 
recol·lecta d'aliments per la gent gran.  

Iglesia Evangèlica Bautista 
de la Barceloneta 

Pl. Poeta Boscà 

27/05/
2018 

27/05/20
18 

Barceloneta 27a Trobada de Gegants 
de la Barceloneta. Diada 
castellera 

27ª Trobada de gegants de la Barceloneta 
Diada castellera: Castellers de Barcelona, Jove Xiquets de Valls i Encantats 
de Begues 

Ass. Gegants Barceloneta Pl. De la Barceloneta 
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27/05/
2018 

27/05/20
18 

Barceloneta 27a Trobada de Gegants 
de la Barceloneta. Port Vell 

27ª Trobada de gegants de la Barceloneta. Activitat tradicional de cultura 
popular on hi participen diferents entitats de cultura popular i tradicional, 
especialment en els àmbits de la imaginària festiva (gegants, nans, 
capgrossos, músics) de Barcelona i Catalunya 

Ass. Gegants Barceloneta Itinerari + Port Vell 

02/06/
2018 

03/06/20
18 

Barceloneta Mostra de manualitats 
GAMAR 

Mostra de manualitats GAMAR GAMAR Pg. Marítim de la 
Barceloneta (a l'alçada 
Parc de la Barceloneta) 

02/06/
2018 

02/06/20
18 

Barceloneta Festa de final de curs Exhibició de les activitats extraescolars i festa de final de curs. AMPA CEIP 
MEDITERRANIA 

 Pg Marítim de la 
Barceloneta, 5-7 

02/06/
2018 

02/06/20
18 

Barceloneta Comerç al carrer 
Maquinista 

Comerç al carrer Maquinista AGRUPACIÓ DE 
COMERCIANTS I 
INDUSTRIALS DE LA 
BARCELONETA 

C. La Maquinista 19 

02/06/
2018 

02/06/20
18 

Barceloneta Festa de Cloenda de les 
activitats esportives 

cloenda d´aquestes activitats que l´AE Ciutat Vella porta a terme a 
diferents escoles del districte. 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
CIUTAT VELLA 

Pg. Salvat Papasseit 

03/06/
2018 

03/06/20
18 

Barceloneta Concert de Coral Cantada de cançons catalanes, realitzada per la Coral CORT de Barcelona i 
organitzada per GAMAR, en el Parc de la Barceloneta a l'Espai Sense 
Alcohol.  

GAMAR, GRUP D'AJUDA 
MUTUA ALCOHÒLICS 
REHABILITAT 

Parc. Barceloneta 

07/06/
2018 

07/06/20
18 

Barceloneta FESTEJAJUNY. Ball d'estiu 
per a la gent gran 

Celebració de final de curs i inici de l'estiu, amb presència de totes les 
entitats de gent gran. 

DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA 

Pl. Mar 

08/06/
2018 

08/06/20
18 

Barceloneta Festa de final de curs Sant 
Joan Baptista 

Festa de final de curs. AMPA COL·LEGI SANT 
JOAN BAPTISTA 

C. Balboa 19 

09/06/
2018 

09/06/20
18 

Barceloneta Veïns en perill Xerrada informativa de la Comissió d´Habitatge de la Barceloneta Plataforma en defensa de 
la Barceloneta 

Pl. Poeta Boscà 

09/06/
2018 

09/06/20
18 

Barceloneta Informació i publicitat dels 
cursos del CFA Barceloneta 
pel curs 2018-19 

Informació i publicitat dels cursos del CFA Barceloneta pel curs 2018-19 CFA Barceloneta Pl. Poeta Boscà 

13/06/
2018 

13/06/20
18 

Barceloneta Mar de Jocs Tallers lúdics i esportius adreçats a l´alumnat de cicle inicial de les escoles 
del Districte de Ciutat Vella. amb grups interescolars. 

CENTRE DE RECURSOS 
PEDAGÒGICS DE CIUTAT 
VELLA  

Ptja. Somorrostro 

17/06/
2018 

17/06/20
18 

Barceloneta 8È CAMPIONAT DE BREAK 
DANCE "RED LINE" 

Campionat break dance CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA 

Pl. Poeta Boscà 

18/06/
2018 

18/06/20
18 

Barceloneta Festa de graduació escolar 
Sant Joan Baptista 

Celebració Graduació escolar ESCOLA SANT JOAN 
BAPTISTA 

 C/ de Balboa, 19-27 al pati 
de l´escola 

19/06/
2018 

20/06/20
18 

Barceloneta Festa de l´aigua de l´Escola 
Mediterrània 

Jocs de platja que realitzen els alumnes i dinamitzat per els professors 
d´aquesta 

ESCOLA MEDITERRÀNIA Ptja. Barceloneta 

20/06/
2018 

20/06/20
18 

Barceloneta Mostra de tallers Centre 
Cívic Barceloneta 

Mostra de tallers CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA 

C. Conreria 

22/06/
2018 

22/06/20
18 

Barceloneta Festa de final de Curs de 
l´escola Mediterrània 

Festa de final de curs al pati de l´escola. ESCOLA MEDITERRÀNIA  Pg Marítim de la 
Barceloneta, 5-7 
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23/06/
2018 

24/06/20
18 

Barceloneta Mostra de manualitats 
GAMAR 

Mostra de manualitats GAMAR GAMAR Pg. Marítim de la 
Barceloneta (a l'alçada 
Parc de la Barceloneta) 

23/06/
2018 

23/06/20
18 

Barceloneta Revetlla de Sant Joan Revetlla de Sant Joan amb els veïns, musica i Dj COMISSIÓ FESTES 
C/PESCADORS 

C. Pescadors,  

23/06/
2018 

23/06/20
18 

Barceloneta Revetlla de Sant Joan 
Arsomnia 

Sopar popular ASSOCIACIÓ JUVENIL I 
CULTURAL ARSOMNIA 

C/ de Sant Elm, 71-73 

23/06/
2018 

23/06/20
18 

Barceloneta Diables de la Barceloneta Cercavila Flama Canigó més nit del foc diables de la Barceloneta. 
Descripció: 20:30 Cercavila flama Canigó ; Punt de trobada Plaça Pau Vila- 
C/ Maquinista- C/ Salamanca- C/ Andre Dòria- Plaça Poeta Bosca. 21:15 
Foguera encesa Plaça Poeta Boscà 22:15 Nit del foc: Inici espectacle, nit del 
foc a la Plaça Barceloneta. 

DIABLES DE LA 
BARCELONETA 

Pl. Barceloneta 

23/06/
2018 

24/06/20
18 

Barceloneta Sopar revetlla carrer 
Maquinista 

Sopar dels veïns i familiars de la plaça  COORDINADORA DEGRUPS 
CORALS DE LA 
BARCELONETA 

C/ Maquinista 

23/06/
2018 

24/06/20
18 

Barceloneta Revetlla de Sant Joan Vila 
Joiosa 

Sopar de veïns i musica. JOSE Mª PANADES 
MAISANAVA 

 C/ de la Vila Joiosa, 48-50 

29/06/
2018 

01/07/20
18 

Barceloneta Convivències de 
capoeiristes de Barcelona. 

Son unes jornades per compartir i aprofundir de manera intensiva en el 
coneixement i la pràctica de la Capoeira Angola. 

POSIDONIA GREEN 
PROJECT 

Parc. Barceloneta 

29/06/
2018 

29/06/20
18 

Barceloneta Cinema a la fresca Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula "Mascotes" CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA 

Conreria 

30/06/
2018 

30/06/20
18 

Barceloneta 33ª Trobada d'havaneres al 
Port 

Festa amb trobada de grups d'havaneres adreçada al públic en general de 
Barcelona, però especialment al del barri de la Barceloneta. 

ASSOCIACIÓ AMICS 
HAVANERES PORT VELL 

Pg. Joan Borbó Comte 
Barcelona 

30/06/
2018 

30/06/20
18 

Barceloneta 91a Travessia nedant al 
Port de Barcelona 

Prova mítica de natació popular catalana. Inclou una etapa de la Copa 
d´Europa d´aigües obertes, una de la Copa d'Espanya i el Campionat de 
Catalunya. 

CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-
BARCELONETA 

Moll. Bosch i Alsina 
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Raval 

11/05/
2018 

14/05/2
018 

Raval Intervenció Mural Intervenció mural realitzada per un muralista amb periodicitat mensual i 
en col·laboració amb la Plataforma Recuperem l'Arnau. 

ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA I 
CULTURAL DIFUSOR 

Pl. Raquel Meller 

12/05/
2018 

12/05/2
018 

Raval Triatló Indoor Solidària  Triatló Indoor Solidària adreçada a tothom que vulgui participar i 
col·laborar. Al llarg de la Rambla del Raval es farà una bicicletada estàtica i 
una carrera a peu.  

CLUB LLEURESPORT Rbla. Raval 

13/05/
2018 

13/05/2
018 

Raval Homenatge Anselm 
Clavé 

Homenatge Anselm Clavé Coordinadora Corals 
Raval 

Itinerari 

17/05/
2018 

17/05/2
018 

Raval Dinamització dels 
Jardins de les Voltes 
d'en Cirés  

Activitat dinamització de la plaça dels Jardins de les Voltes d'en Cirés amb 
APC Raval Nord i Sud 

CENTRE CÍVIC 
DRASSANES 

Jardins de les Voltes 
d'en Cirés 

18/05/
2018 

15/06/2
018 

Raval Divendres de Ramadà  Amb motiu de l'entrada de fidels a la mesquita Tarek Ibn Ziad durant els 
divendres 18 i 25 de maig, 1, 8 i 15 de juny, s'autoritza el tall de carrer des 
del carrer Nou de Sadurní fins el nº 10 de Sant Rafael. 

CONSELL ISLÀMIC I 
CULTURAL DE 
CATALUNYA 

Sant Rafael 

18/05/
2018 

18/05/2
018 

Raval Projecte òpera Projecte òpera. Interpretació d'àries a 10 establiments comercials i algun 
espai públic.  

EIX COMERCIAL DEL 
RAVAL  

Tallers 
 

18/05/
2018 

18/05/2
018 

Raval Projecte òpera Projecte òpera. Interpretació d'àries a 10 establiments comercials i algun 
espai públic.  

EIX COMERCIAL DEL 
RAVAL  

Pl Aureli Capmany 

18/05/
2018 

18/05/2
018 

Raval Projecte òpera Projecte òpera. Interpretació d'àries a 10 establiments comercials i algun 
espai públic.  

EIX COMERCIAL DEL 
RAVAL  

Pl Sant Agustí 

21/05/
2018 

21/05/2
018 

Raval Cercavila 2ª Pasqua Lo 
Picarol 

Cercavila de la 2ª Pasqua per diferents carrers del Raval  ASSOCIACIÓ CORAL 
HUMORISTA "LO 
PICAROL" 

Itinerari 

21/05/
2018 

21/05/2
018 

Raval Cercavila 2ª Pasqua 
Rosa d'Abril 

Cercavila de la 2ª Pasqua per diferents carrers del Raval  SOCIETAT CORAL ROSA 
D'ABRIL 

Itinerari 

21/05/
2018 

21/05/2
018 

Raval Cercavila 2ª Pasqua Els 
Moderns 

Cercavila de la 2ª Pasqua per diferents carrers del Raval  SOCIETAT CORAL ELS 
MODERNS DEL POBLE 
SEC 

Itinerari 

21/05/
2018 

21/05/2
018 

Raval Cercavila 2ªPasqua S.C. 
El Girasol 

Cercavila de la 2ª Pasqua per diferents carrers del Raval  SOCIETAT CORAL 
GIRASOL 

Itinerari 

22/05/
2018 

22/05/2
018 

Raval Festa de Santa Rita Festa de Santa Rita, benedicció de roses.  PARRÒQUIA DE SANTA 
RITA 

Pl Sant Agustí 

25/05/
2018 

25/05/2
018 

Raval Iftar popular al Pati dels 
Tarongers 

Iftar popular per unes 100 persones Centro Islàmico Camino 
de la Paz 

Pati dels Tarongers 
(carrer Elisabets) 

27/05/
2018 

27/05/2
018 

Raval Processó Flors de maig La comunitat filipina celebra la festa de les flors amb una processó  PARRÒQUIA PERSONAL 
PER ALS FILIPINS FIDELS 

Pl. Sant Agustí 
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31/05/
2018 

31/05/2
018 

Raval Ou com balla Festivitat de l'ou com balla al Pati dels Tarongers. Ornamentació de la font, 
i fer ballar l'ou 

IMPULSEM SCCL Pati dels Tarongers 

31/05/
2018 

31/05/2
018 

Raval Ou com balla Ornamentació de la font, i fer ballar l'ou IMPULSEM SCCL Jard Rubió i Lluch 

02/06/
2018 

02/06/2
018 

Raval Iftar Popular Acte per apropar als veïns la cultura, la diversitat, i la riquesa de la 
comunitat marroquí que resideix a Barcelona.  

AMICAL DE LOS 
INMIGRANTES 
MARROQUIES 

Pl. Àngels 

03/06/
2018 

03/06/2
018 

Raval Cicle de cinema a la 
fresca La Puttanesca 

Organitzat amb membres de l'Associació de comerciants des de 2011 ASSOCIACIÓ 
COMERCIANTS FEM 
RAVAL 

Pl Salvador Seguí 

07/06/
2018 

07/06/2
018 

Raval Celebració interreligiosa 
Iftar al Raval 

El Grup Interreligiós al Raval celebra de manera interconfessional aquesta 
activitat i acompanya a la comunitat musulmana al trencament del dejuni 
aquest dia. Al finalitzar l'activitat es compartirà un sopar amb tota la 
comunitat.  

FUNDACIÓ TOT RAVAL Rbla. Raval 

08/06/
2018 

08/06/2
018 

Raval Festa de fi de curs de 
Projecte Infància Raval 

Festa de l´aigua com festa de fi de curs, amb la col·laboració de diverses 
entitats. La festa Holi no s´autoritza. 

FUNDACIÓ CENTRE 
OBERT JOAN SALVADOR 
GAVINA 

Pl. Caramelles 

08/06/
2018 

08/06/2
018 

Raval Projecció de projectes 
audiovisuals. 

Projecció de diversos projectes audiovisuals desenvolupats al llarg del curs 
al Cente Cívic, emmarcat dins del projecte de residències artístiques. 

CENTRE CÍVIC 
DRASSANES 

Jard. Voltes d'en Cirés 

09/06/
2018 

09/06/2
018 

Raval Iftar i concert solidari 
amb el joves del futur. 

Aquesta activitat és el complement a un torneig amistós que es celebrarà 
entre joves de diferent procedència social i cultural per fomentar la 
coneixença i intercanvi entre aquests. 

DARNA, Centro 
Intercultural e Iniciativa 
Ciutadana 

Jard. Voltes d'en Cirés 

09/06/
2018 

09/06/2
018 

Raval Final de curs de les 
classe de ball de bot de 
l´Espai Mallorca. 

Ballada popular amb una actuació en directe del grup ES GALL DE SA 
PATERA.  

ASSOCIACIÓ CRITS I 
RENOU 

Pl. Vicenç Martorell 

10/06/
2018 

10/06/2
018 

Raval 26ena Mostra 
Internacional de Films 
de Dones de BCN 

Activitat adreçada al públic en general. COOP PROMOTORA 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

Pl. Salvador Seguí 

11/06/
2018 

15/06/2
018 

Raval Intervenció Mural Intervenció mural realitzada per un muralista amb periodicitat mensual i 
en col·laboració amb la Plataforma Recuperem l'Arnau. 

ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA I 
CULTURAL DIFUSOR 

Pl. Raquel Meller 

14/06/
2018 

15/06/2
018 

Raval Festa de graduació curs 
2017 i tallers 

Dia 14: Festa de graduació del curs 2017/18. Música, mini concert i 
berenar. Dia 15: Tallers per infants i famílies  

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA INTEGRAL 
DEL RAVAL 

Pl. Vázquez Montalbán 

15/06/
2018 

15/06/2
018 

Raval Festa de final de curs 
Vedruna 

Festa de final de curs per als alumnes i les seves famílies. Tallers, sopar i 
concert de música. 

AMPA COL·LEGI 
VEDRUNA 

Pl. Àngels,  
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15/06/
2018 

17/06/2
018 

Raval Espai Txema BioBuilt Activitat mensual i exposició Audiovisual amb tallers de fusta. pintures dins 
de les activitats de la programació mensual.  

Associació 
Bioarquitectura 
Mediterrània 

Montalegre,4 

16/06/
2018 

16/06/2
018 

Raval Liceo a la fresca Mostra en directe Manon Lescaut a la plaça Salvador Seguí ASSOCIACIÓ VEÏNS ILLA 
ROBADOR 

Pl. Salvador Seguí 

18/06/
2018 

18/06/2
018 

Raval Cloenda activitats del 
casal de gent gran Josep 
Tarradellas 

Cloenda tallers i activitats del casal de gent gran Josep Tarradellas CASAL DE GENT GRAN 
JOSEP TARRADELLES 

Pl. Caramelles 

19/06/
2018 

21/06/2
018 

Raval Activitats de final de 
curs 

Activitats de final de curs a les pistes de l´escola AMPA CC LABOURÉ C. Elisabets 8-10 

19/06/
2018 

19/06/2
018 

Raval Festa Primavera del 
Mil·lenari  

Paella, dinar i espectacles de màgia.  CENTRE CÍVIC 
DRASSANES 

Jard. Voltes d'en Cirés 

20/06/
2018 

20/06/2
018 

Raval Sopar popular amb les 
famílies de l´AEI Raval 

Un sopar de germanor amb totes les famílies. ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA INTEGRAL 
DEL RAVAL 

Pl. Vázquez Montalbán 

20/06/
2018 

20/0620
18 

Raval Festa de final de curs 
Escola Castella 

Comiat dels alumnes de sisè al gimnàs de l´escola. ESCOLA CASTELLA Pl. Castella 

21/06/
2018 

21/06/2
018 

Raval Festa de final de curs 
EBM CADÍ 

Festa de final de curs al pati de l´escola. ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL CADÍ 

C. Om 11 

21/06/
2018 

21/06/2
018 

Raval Festa final de curs Casal 
Infantil Drassanes 

Actuacions, berenar popular i ball.  CENTRE CÍVIC 
DRASSANES 

Jard. Voltes d'en Cirés 

22/06/
2018 

22/06/2
018 

Raval Festival de fi de curs Festival de fi de curs ESCOLA RUBEN DARIO  Rda de Sant Pau, 38-40 

22/06/
2018 

22/06/2
018 

Raval Berenar popular i Festa 
final de curs 

Berenar popular i actuació amb el Centre de Dia Mil·lenari .Tallers i 
actuacions amb Fundació J. Salvador Gavina  

CENTRE CÍVIC 
DRASSANES 

Jard. Voltes d'en Cirés 

22/06/
2018 

22/06/2
018 

Raval Jam session a l'espai 
central de la Rambla del 
Raval  

Jam session organitzada per dos grups musicals: Xamfrà i Handful of Jazz L'ESBERLA SCCL Rbla. Raval 

23/06/
2018 

24/06/2
018 

Raval Flama del Canigó Recollida de la flama del Canigó a Pl Sant Jaume 19:30 h, itinerari per 
carrers del Raval, arribada de la flama i encesa de foguera a la Rambla del 
Raval, sopar de carmanyola, llegida del manifest i revetlla de Sant Joan 
amb disc mòbil amb dj´s 

INSTITUT PROMOCIÓ 
CULTURA CATALANA 

Rbla. Raval 

25/06/
2018 

25/06/2
018 

Raval Casal D´estiu Associació 
Educativa Integral del 
Raval 

Casals d´estiu 2018: Activitats i tallers dins de la campanya de Casal 
d´estiu. 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA INTEGRAL 
DEL RAVAL 

Pl. Vázquez Montalbán 

25/06/
2018 

25/06/2
018 

Raval Fem festa Tallers, actuacions, espectacles, musica CENTRE CÍVIC 
DRASSANES 

Jard. Voltes d'en Cirés 
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28/06/
2018 

29/06/2
018 

Raval Activitat "La Capella" L´activitat forma part de l´exposició "a break can be what we are aiming 
for" de la comissaria Irina Mutt en la que es farà una performance i un 
final d´exposició on hi haurà un Dj que posarà musica i es prendran 
begudes 

La Capella Jard. Rubió i Lluch 

30/06/
2018 

30/06/2
018 

Raval Trobada col·lectius i 
veïnat en lluita 

Trobada de col·lectius i veïnat en lluita contra l'especulació immobiliària, la 
gentrificació i les seves conseqüències. 

RAVAL NO RESIGNAT Pl dels Àngels 

 

  

 


